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Velkommen til Dansk Sports Ponyavls’s hoppekåring og følskue 
powered by Agria på Toftegaarden 2019 
 

10.august på Stald Toftegaarden, Tysingevej 28, 4360 Kirke Eskilstrup 

 

Med sommeren kommer også årets hoppekåringer og følskuer, hvor vi også i år har valgt at sadelkåringerne og alm. 

eksteriørkåringer for hopperne, samt følskue sker på samme dag. Der afholdes kåring på tre pladser igen i år. Der er 

to pladser i Jylland samt en plads på Sjælland. Desuden har vi tilbudt sadelkåring i september, ved afslutning på 

stationsafprøvning for hingste og hopper. 

 

Årets hoppekåringer er igen i år med flere hopper under rytter. Det er super, at flere udstillere begynder at få deres 

hopper afprøvet under rytter. Følskuerne er igen i år med super fin tilslutning. Glædeligt, at der fremstilles så mange 

føl ud af en årgang. 

Flere års avlsarbejde og timers træning hen over sommeren skal nu bære frugt - hopperne skal til kåring, og føllene 

vises frem.  

VELKOMMEN til udstillere, dommere og ikke mindst publikum. 

 

 

Dette katalog indeholder de oplysninger, der på printtidspunktet var tilgængelige i hestedatabasen omkring de enkelte 

ponyer.  

Det påhviler hoppeejer selv at fremskaffe dokumentation for evt. ridestatus for at opnå sit  ” R ” 

 

SEKRETARIATET: 

Vil på kåringspladsen være åbent ca. ½ time før arrangementet starter 

Behov for yderligere oplysninger kontakt:  

Conni Lynge på tlf. 22592254  

 

DOMMERE  

 

Birthe Lyder Nielsen 

Louise Østgaard Larsen 

 

SPRINGDOMMER 

Lars Birkedal  

 

TESTRYTTER  

Karina Kristiansen  
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VIGTIG INFO 

Ønskes der speaket omkring hoppe eller føl, bedes man aflevere relevante oplysninger nedfældet på papir letlæselige 

(blokbogstaver). Fortrykt speakerseddel finder du under Blanketter på www.sportspony.dk 

DSP har ret til at sortere irrelevante oplysninger fra. Relevante oplysninger kan bl.a. være B- eller A pony status. 

Søster eller mor til ponyer i sporten. Søster eller mor til medaljehopper/hingste. Far til evt. føl. 

 

PÅKLÆDNING: 

Ponyen skal stille velsoigneret og bære hovedtøj/trense under hele fremstillingen - kåringen. Det anbefales at ponyen 

bærer et hovedtøj med let aftagelige tøjler eller træksnor - da det vil lette arbejdet ifm. hoppen skal slippes fri for at 

vise galop. 

Trækkeren skal så vidt muligt bære hvide bukser og hvid eller blå trøje/skjorte. 

Der kan købes trøjer med logo på dagen! 

 

 

BOKSE: 

Der vil være navneskilte på de bokse, der er bestilt til den enkelte kåringsplads- 

Følgende katalognumre har bestilt boks: 

 

Kat.l. nr. HOPPER:  26-27-28-30-31 

Kat.l. nr. FØL:  68-69-71-72-73-74 

 

Hvis der ønskes at komme aftenen forinden før kl. 18, kommer der et ekstra gebyr på 100,- kr. som betales kontant 

ved måling.  

Ankomst aftenen forinden meldes til Kasper Petersen på tlf. 28257005  

 

VIGTIGT: Tidsplanen er meget stram så det er vigtigt at holde sig parat, så vi ikke skal vente på dig!!!! 

 

 

VEL MØDT 

 

 

Ponyer optaget i Springponyprogrammet 

 
Eliteskue 2019. 
 
Dansk Sports Ponyavl afholder igen i år Eliteskue på Ikast Ridecenter lørdag d.31.august, 
hvor de bedste nykårede hopper, 2 års hopper og føl, der er udtaget på landets 
kåringspladser og skuer bliver inviteret. 
 
Herudover kan tidligere hovedafsnitshopper, der er kåret i RSDH og som har opnået 
tilfredsstillende rideresultater ved sadelkåring, championater eller landsstævner 
tilmeldes. 
Tilmeldingsfrist er d. 15.august 
 
Hvis du har en hoppe som opfylder disse krav, og du gerne vil melde din hoppe til 
Eliteskuet, så kan du henvende dig for yderligere info til: 
Conni Lynge på tlf. 22592254 eller mail csl@sportspony.dk 

 

mailto:csl@sportspony.dk
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TIDSPLAN ( vejledende tider, så hold dig orienteret) 
Toftegaarden  
 
 

10.30 Kl. 1-2-3-4-5,Måling af alle hopper til kåring, samt hingste 
til forbesigtigelse . De måles i katalog rækkefølge. De går 
derefter direkte til mønstring på fast bund. 

10.40 Kl. 1-2-3-4-5, Hopper til sadelkåring og eksteriørkåring, 
samt hingste til forbesigtigelse mønstres på fast bund i 
katalog rækkefølge. 

11.10 Kl. 4, Hingste til forbesigtigelse vises i hallen, 
karakteristik 

11.25 Kl. 2, Springhopper vises i løsspringning, oprangering og 
karakteristik . Dagens Springhoppe udnævnes 

11.50 Kl.3, 5-års og ældre dressurhopper, eksteriørvurdering, 
løs, oprangering og karakteristik 

11.55 Kl.4, 3-års dressurhopper, eksteriørvurdering, løs, 
oprangering og karakteristik 

12.10 Kl. 1, Hopper til sadelkåring vises under rytter, se 
særskilt tidsplan. 

12.50 Kl.1, Hopper til sadelkåring, oprangering og karakteristik 

13.00 Dagens Gangartshoppe udnævnes 

13.05 Frokost 

13.35 Alle føl til bedømmelse på fast bund 

13.50 Kl. 5, Hoppeføl til bedømmelse og oprangering 

14.10 Kl. 6, Hingsteføl til bedømmelse og oprangering 

14.30 Bedste Sjællandskavlede føl udpeges 

14.35 Slut 
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                       Hoppekåring 

Fælles for alle hopper til sadelkåring og eksteriørkåring 

Måling, identitetskontrol og hestepas 

Hoppen møder til måling på nærmere anvist plads. Måling foregår i katalognummerorden, klassevis.  Alle hopper skal 

møde til måling, da det også bliver brugt til identitetskontrol af hoppen. Det letter foreningens arbejde utroligt meget, at 

vi ved at en hoppe er mødt. Det kan vi holde styr på via målingen. 

 

Der bliver målt stangmål. DSP anerkender officiel DRF måling. En autoriseret ponymåler fra DRF måler ponyens 

stangmål. En sekretær noterer stangmålet. 

 

Ponyens aftegn og eventuelle brændemærke eller chipsmærkning bliver samtidig kontrolleret i forhold til det, der er 

registreret i passet. Du skal aflevere ponyens pas her. Hvis din pony ikke bliver kåret, kan du få passet tilbage, inden 

du forlader kåringspladsen. Bliver din pony kåret, beholder foreningen passet og sender det til SEGES/Hest.  

Passet sendes retur til ejer, så snart kåringsresultatet er indtastet og kåringslabel er sat i passet. SEGES Heste står 

for indtastningsarbejdet. De forventer, at alle hestepas er sendt retur ca.. 2-4 uger efter kåringen. 

 

Hvis du skal bruge passet til stævnedeltagelse, kan du selv sørge for at passet kommer til SEGES/Hest. Det skal du 

blot skrive under på. Bliver din hoppe af ukendt afstamning kåret, skal du skrive under på, du vil have et forbundspas, 

dvs. et pas med DSP logo på forsiden. DSP sørger herefter for, at SEGES/Hest udsteder et pas til dig og sender det. 

Det påhviler dig selv som hoppeejer at betale for det. Info der omkring vil blive udleveret på dagen. 

 

Fast bund 

Efter måling skal hoppen til fast bund. Dette foregår udendørs. Dommerne ser på hoppens benstilling samt korrekthed 

og takt i bevægelsen. 

Her mønstres hopperne i katalognummerorden på et fast underlag foran eksteriørdommerne. Du løber op mod 

dommerne med hoppen, og stiller den op foran dem. Hoppen skal stå med manfri side til dommerne. Dommerne 

beder dig skridte ca. 20 meter væk fra dommerne og tilbage igen. Derefter skal man løbe med hoppen i trav ud. 

Øget fokus på springhopper 

Fra 2008 har DSP haft et ønske om at sætte fokus på springegenskaber. Derfor tilbyder DSP alle hoppeejere at 

kunne fremstille deres hopper til kåring, med en speciel vurdering af hoppens springegenskaber. Har du en hoppe 

med gode springegenskaber, kan du vælge at stille hoppen til kåring i den alderssvarende klasse for springhopper.  

 

Hopper, som opfylder nedenstående krav, behøver ikke løsspringe ved eksteriørkåring. Det skyldes, at rutinerede 

springponyer typisk ikke viser deres teknik og kapacitet løse. Det har derfor ikke noget formål at løsspringe dem. Hvis 

de opfylder nedenstående krav, vil det indgå i den endelige bedømmelse og oprangering. 

A-status i springning  

B-status i springning  

7,5 eller derover i samlet springresultat ved Avlschampionatet  

Avlet minimum to stk. afkom med A- eller B-status i springning  

Hoppeejer har ansvaret for at have vedlagt anmeldelsen til kåringen den fornødne dokumentation for hoppens 

resultater. Hopperne vil stille i klasser for springbetonede hopper og blive eksteriørbedømt som normalt, 

løsspringningsdelen vil ikke blive udført. 

 

Løsspringning for springhopper 

Husk at det altid er en god ide se forløbet for nogle hopper, inden din egen hoppe skal fremvises. Det giver et bedre 

overblik for dig og gode forudsætninger for, at din hoppe klarer sig godt.  
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Bedømmelsen foregår sådan at alle Kat.III -hopperne (op til 130 cm i stang) starter i katalognummerorden, derefter 

kat II (op til 140 cm i stang) og derefter kat. I -hopperne (op til 148 cm i stang) 

Hoppen mønstres ind i hallen i skridt og stiller op foran dommerne. Du bliver bedt om at skridte lidt mere, hvis 

dommerne ikke har set nok. Herefter stiller du hoppen op med manfri side til dommerne. På dommernes tegn skal du 

mønstre hoppen i trav på trekantbane. Herefter trækker du hoppen ind på midten og slipper hende. Her er det vigtigt 

at have clips på tøjlerne, så du nemt kan løsne hoppen. Hun skal vise trav og galop løs på begge volter. Det er 

vigtigt at have trænet det hjemmefra.  

Dommerne beder dig fange hoppen og løbe med den, så den springer. Hoppen bliver indfanget mellem hver omgang. 

Det er vigtigt, at springningen forløber effektivt så tidsplanen bliver overholdt. Der er piskerførere til stede i ridehuset, 

som guider hoppen rundt. Du kan bede om at klare det selv, hvis du er øvet. For at få løsspringningen til at glide skal 

du, hvis du ikke ønsker at have hjælpe fra banepersonalet have min. to trækkere med så hoppen straks efter 

gennemløb fanges an og løbes med på ny. 

Der gøres opmærksom på at mønstringen mellem springgennemløbene indgår i bedømmelsen. 

For hopper som skal løsspringes gælder, at de bliver bedømt som ved en ordinær eksteriørkåring. Herefter bliver 

hoppen løssprunget efter nedenstående skitse. Springkarakter indgår i hoppens endelige bedømmelse og 

oprangering. 

 

Løsspringning til kåringer. 

På følgende skitse vises løsspringningsbanen:  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSP har valgt at: 

Spring 1 er et kryds,  

Spring 2 er en lille forskudt oxer (breddespring hvor bagkant er ca. 1o cm højere end forkant) 

Spring 3 er en forskudt oxer igen. 

Spring 3 bliver (ved kåring) sat op i højde og bredde efter ponyernes kapacitet. (springformåen) 

afstandene bliver som følger: 

kat 1 mellem spring 1 og 2   6,5 m  mellem spring 2 og 3   6,7 m 

kat 2 ==================== 6,2 m =================== 6,4 m 

kat 3 ==================== 5,8 m =================== 6,0 m 

dommerne kan ændre afstandene for at hjælpe den enkelte pony til at springe bedst muligt:  

(varier afstandene med + - 15 cm under træning)     

 

Brug af bandager/gamacher til kåring: 

Bandager/ gamacher har til formål at beskytte ponyen mod skader. Det er derfor ikke tilladt at forsyne disse med ting 

og genstande der kan skade ponyen. 

Det er ikke tilladt at bruge bandager/gamacher og klokker ved mønstring på fastbund. 

Det er tilladt at benytte gamacher/bandager og klokker på forbenene under løsspringning. 

Det er tilladt at benytte gamacher/bandager og klokker når ponyen vises løs og ved mønstring. 

Ved oprangering er det ikke tilladt at bruge gamacher/bandager og klokker. 

Dommerne og/eller officials har til enhver tid lov til at kontrollere bandagering for ting der kan skade ponyen. 

12,5 m Ca. 30 

m 

1 2 3 
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Oprangering og karakteristik 

Når hele holdet er færdigt, skal alle hopperne i holdet i ringen til oprangering. Hvert hold kommer ind i 

katalogrækkefølge og går rundt i skridt. Dommerne beder så nogle af ponyerne om at bytte plads og til sidst går de i 

den rækkefølge, som de er oprangeret i. Det vil sige, at den bedste hoppe går forrest. Så vender holdet ind på midten 

og står stille. Dommerformanden læser nu kort beskrivelser og karakterer op på hver enkelt pony. Der vil blive givet 

kort mundtlig karakteristik af de hopper, der evt. bliver udtaget til Eliteskuet. Derefter tal og kort karakteristik af de 

øvrige hovedstambogshopper. 

Du kan hente bedømmelsesskemaet for din hoppe i sekretariatet, inden du forlader stedet. Det eftersendes IKKE. 

 

Karaktererne gives på en skala fra 1-10 efter følgende: 

* 10 Prima 

* 9 Særdeles god 

* 8 God 

* 7 Ret god/tilfredsstillende 

* 6 Middel 

* 5 Knap tilfredsstillende 

* 4 Ikke tilfredsstillende 

* 3 Manglende 

* 2 Dårlig 

* 1 Meget dårlig 

 
Uddrag af DSP’s avlsplan: 
 

3. KÅRINGSBESTEMMELSER  

 

1. Bestyrelsen er ansvarlig for at der bliver afholdt hingste- og hoppekåringer, stationsafprøvning, følskuer, Eliteskue 

og championater. Tilrettelæggelsen sker i samarbejde med avlsledelsen og evt. ad hoc-udvalg.  

2. Kåringerne ledes af en kåringskommission, nedsat jf. Vedtægterne § 21.  

3. Anmeldelse af ponyer til kåring/skuer sker til foreningen. Bestyrelsen fastsætter gebyr for prøver, kåring, skuer, 

attester mm.. 

4. Kun medlemmer kan anmelde dyr til DSP- arrangementer.  

5. Efter kåringen udstedes et certifikat med løbende stambogsnummer, i overensstemmelse med SEGES | Hest’s 

regler.  

6. Genfremstilling kan finde sted, så ofte ejeren finder det formålstjenligt. Såfremt hoppen ved genfremstilling ikke 

opnår kåring i samme kåringsklasse som den hidtidige, eller opnås der ikke kåring, udelades registreringen af 

resultatet. Ned - eller afkåring finder ikke sted.  

7. Såfremt registrering udelades, kan der ikke stilles krav om tilbagebetaling af kåringsgebyret. 

 

Doping 

Ved fremstilling til kåring eller anden bedømmelse, må ponyen ikke være påvirket af midler, der optræder på 

Veterinærdirektoratets liste over forbudte stoffer (doping). Ved mistanke om at ponyen er dopet, har DSP ret til at 

tilkalde dyrlæge til udtagning af prøve. Er prøven positiv udelukkes pony og ejer fra DSP’s arrangementer i to år. 

Udgifter til prøver der viser sig at være positive afholdes af ejeren. Prøver med negativt resultat betales af DSP. 

 

Ifølge den nye avlsplan er det kun hopper der bliver udtaget af dommerne på kåringsdagen der kan stille til Eliteskue 

d. 1.september  på Ikast Ridecenter. Absolut sidste frist for anmeldelse er d. 15.august 

 

Forbehold for ændringer, hvis det skønnes at kåringen kan forløbe mere gnidningsløst. 

 

DAGENS HOPPE: 

På kåringspladserne vil fløjhopperne i de forskellige hold konkurrere om at opnå titlen Dagens Hoppe. Der vil være 

æresbånd og evt. vandrepokal til vinderen af de springbetonede hopper og de gangartsbetonede hopper..    



9 
 

Stutteri Lykkehøj ser frem til at modtage dine hopper til bedækning ved hingstene 
FS Calimero og Lykkehøjs Bodypaint 

 
Lykkehøjs Bodypaint SPH 233  -  efter FS 
Calimero 
 -Moderne højstillet hingst med super  bevægelser 
 -Spændende blodliner med internationale 
   rideresultater 
 -Dagens Gangartshingst Stationsafprøvning 2018 
-Vinder af Dressurchampionatet i 4-års klassen 2018  
- ny dansk ponyrekord 
 -Årets Gangartshingst 2019 og tildelt sølvmedalje 
 

 
  
 

FS Calimero SPH 201  
A-pony i dressur  2019 
Følgende kendetegner hans afkom: 

- Særdeles godt temperament 

- Høj ridelighed 

- Godt fundament 

 - Særdeles gode gangarter 

  

 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
                                                                        
 
 

 
                                                            
                                                        Hingstene står til rådighed på 
 
                                            Stutteri Lykkehøj, Fyrstenborgvej 2, 6900 Skjern 
                                                Kontakt:                Jens  mobil 51307873          
                                                                             Helle  mobil 61746595 
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                                                                          Sadelkåring 
 
Vejledende tidsplan og rækkefølge for hopper til Sadelkåring på Toftegaarden 
under rytter.  
 
D  =  Dressurdiciplin             
 
Kl.12.10 - Katl. nr. 26  D      Katl.nr. 25 går med ind i hallen 
Kl.12.22 - Katl. nr. 25  D    
Kl.12.24 - Katl. nr. 27  D       Katl.nr 25 bliver i hallen      
 
 
Fremvisning: 
For hopper, som er tilmeldt  sadelkåring gælder der følgende: 

De starter med måling og dernæst på fast bund.  Dette foregår sammen med de øvrige tilmeldte hopper som 

der stiller til kåring på dagen.  

Hopperne rides derefter under egen rytter og dernæst af fremmedrytter. Af hensyn til de enkelte ponyer, så 

ser vi gerne at den ekvipage, som skal ride som nummer to, rider ind i hallen sammen med den første 

ekvipage, og varmer op. Når den første pony er færdig og skridter af, så kommer den næste ind i hallen, og 

således frem, at der altid er 3 ponyer på banen ad gangen. Den anden sidste hoppe venter i hallen til den 

sidste også er færdig. Tidsplanen er derfor kun vejledende, så hold dig orienteret. 

Der er 5 min til dommer, 5 min til testrytter samt 2 min til karaktergivning pr. pony 

  

 
       
         
Beståelseskrav i enten dressur- eller springdisciplin ved stationsafprøvning, 
sadelkåring og 1-dagsafprøvning for hopper 
 
3-års hopper:                                                                                                                675 point  
3-års hopper, rene forædlere                                                                                        650 point  
4-års og ældre hopper                                                                                                  700 point  
4-års og ældre, rene forædlerhopper:                                                                           675 point  

4-års og ældre hopper, der har opfostret føl samme år:                                               675 point 

4-års og ældre hopper, der har opfostret føl samme år, rene forædlerhopper             650 point                                                                                          

 

 

 

Uddrag af Propositioner for Sadelkåring og én dags Stationsafprøvning af hopper  

Den fulde ordlyd kan findes på www.sportspony.dk under kåring. 

1  

Formål  

Dansk Sports Ponyavls formål med sadelkåringen er at samle en eksteriørvurdering og en ridemæssig afprøvning i én 

bedømmelse for at få det bedst mulige indtryk af hoppens anlæg som avls- og ridehest. Hoppen skal således kun 

fremstilles til ét arrangement. Sadelkåring består af en brugsprøve og en kåringsdel. Sadelkåringen bidrager også til 

viden om faderhingstens avlsværdi. Er hoppen kåret forud, deltager den kun i brugsprøven (1-dagsafprøvning). Ved 

bestået rideprøve tildeles hoppen ”R” 

 Sadelkåringen er primært målrettet 3-årige hopper, men også ældre hopper er meget velkomne til at deltage, dog 

gælder her særlige bestemmelser jvf. ' 3.  

Stk. 5. Discipliner  
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Sadelkåringen består af en eksteriørvurdering ifølge gældende. "Regler for kåring af hopper", og en brugsprøve. Ved brugsprøven 

kan vælges mellem afprøvning i en dressur- og/eller springdisciplin. I dressurdisciplinen skal hoppen fremvises under rytter og 

afprøves af testrytter. I springdisciplinen skal hoppen løsspringe, fremvises under rytter og afprøves af testrytter – 3 års vises i 

løsspringning og rides af testrytter til bedømmelse af ridelighed, kapacitet og springgalop. 

Ved 4 års og ældre hopper er det valgfrit om der løsspringes eller springes under rytter. Der kan ikke forventes at der efter 

tilmeldingsfristen kan ændres i dette valg, med mindre, der er andre der er tilmeldt enten løsspringning eller under rytter.  

Der gives karakterer efter en skala fra 0 - 10, hvor 10 er højeste karakter. Ved brugsprøven gives karakter med én decimal.  

 2  

Bedømmelser  

Stk. 1. Eksteriørbedømmelse  

Afholdes på fast bund umiddelbart før hopperne skal igennem brugsdelen. Hoppen møder uden sadel og 

gamacher/bandager. Efter opstilling mønstres hesten frem og tilbage først i skridt dernæst i trav.  

 

Stk. 2. Løsspringning  

Løssspringningsskitsen findes på www.sportspony.dk Foregår i ridehus over 3 forhindringer:  

Højden og afstandene på alle spring skal kunne justeres efter dommernes anvisning. Springets højde varieres efter 

hestens evner og dommernes skøn, max. højde er dog ca. 1,20 m. Hoppen møder uden sadel og med aftagelig tøjle. 

Der gives karakterer for kapacitet og teknik. Der afsættes ca. 4,5 min. pr. hoppe.  

Dommere: Min. 2, hvoraf min. en indgår i kåringskommissionen.  

 

Stk. 3. Gangartsbedømmelse  

Der må rides i letridning i trav og let sæde i galop. Rytterne rider på dommernes anvisninger i ca.5  minutter.  

 Følgende øvelser indgår: Skridt for lange tøjler, arbejdstrav og arbejdsgalop på begge volter samt let øgning på 

langsiden. Hopperne rides på lige linier og store volter.  Dommerne giver de dressurbetonede hopper 5 karakterer for: 

skridt, trav og galop samt  ridelighed og kapacitet. De springbetonede hopper får karakterer for springgalop og 

ridelighed (karakterer for skridt og trav påføres endvidere eksteriørkåringsskemaet, men indgår ikke i tildelingen af 

”R”)  

Dommere: Min. 2, hvoraf én indgår i kåringskommissionen.  

  

Stk. 4. Testrytterprøve  

Prøven foregår i umiddelbar forlængelse af gangartsprøven og på samme bane.  

En af DSPs godkendt testrytter rider hoppen i ca. 5 minutter. Rytteren må være testrytteren behjælpelig ved opsidning 

og tilpasning af bøjler og forblive ved banen, mens bedømmelsen foregår. Det er unge dyr, der prøves, og testrytteren 

skal derfor informeres, såfremt der ved opsidning eller ridning er specielle forhold, som hestens egen rytter ved, 

skaber utryghed hos hesten. Testrytteren giver de dressurbetonede hopper karakterer for kapacitet som dressurpony 

og ridelighed. Testrytteren giver de springbetonede hopper karakterer for springgalop og ridelighed. Ved afprøvning i 

begge disciplinen rides hoppen dog kun af én testrytter. Gangartsprøve og testrytterprøve samlet tager for 2 hopper 

ca. 10 min. Bedømmelsen foregår udendørs/indensdørs, afhængig af vejrforhold – men altid på samme bane.  

Stk. 5. Brugsdelenes vægtfordeling  

DRESSURDISCIPLIN  

DOMMERE OG TESTRYTTER I ALT  

SPRINGDISCIPLIN 

DOMMERE OG TESTRYTTER I ALT  

1. TESTRYTTERPRØVE    

 a. Ridelighed 10 + 15 25  

  

2. GANGARTER  

a. Kapacitet 10 + 14  

b. Skridt 17  

c. Trav 17  

d. Galop 17   75  

 I Alt   75 + 25 100  

Det samlede resultat deles til sidst med 100 

 

3.  TESTRYTTERPRØVE  

 a. Ridelighed 10 + 10 20  

   

4.  SPRINGEVNER  

 a. Galop 10 + 10  

 b. Teknik 30  

 c. Kapacitet 30 80  

  

I Alt 80 + 20 100  

Det samlede resultat deles til sidst med 100 
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Årets Gangarts Hoppe 2018   
NØRLUNDS SAMMY JO GRSDH 748 RDH   

F: CHARMING-BOY SE.M. SPH 164 

M: NØRLUNDS SHAKIRA EBSDH 330   

MF: ANTARIO N ESPH 107 

Opdrætter: Stutteri Stald Nørlund v/ Fam. Sørensen, 

Skanderborg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets Spring Hoppe 2018                
FÆRGELUNDENS AÍDA RSDH 767   
F: CWRTYCADNO CYMRO 45319 WSB 

M: HEDEVANGS AICHA GRSDH 324 

MF: FALCO (RACKET) 17254 

Opdrætter:  Lise Skovsbo, Jægerspris 
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Ad § 2, stk. 5  

Bedømmelse af ridelighed  

Ved vurdering af hoppens ridelighed lægges vægt på dens opmærksomhed, accept af og svar på hjælperne, gålyst og 

lærevillighed samt at hoppen er smidig og funktionel bygget.  

  

Bedømmelse af gangarter og kapacitet  

Der gives karakterer for de enkelte gangarter samt kapacitet som dressurpony.  

Kapacitet defineres som talent og potentiale som dressurpony.  

Bedømmelse af springteknik og kapacitet  

Bedømmelsen foregår ved løsspringning. Ved bedømmelse af teknik lægges vægt på taksation, benteknik og brug af 

ryg. Kapacitet defineres som talent og potentiale som springpony. Endvidere lægges vægt på, at hoppen springer 

rationelt i forhold til forhindringshøjden samt udviser stort mod.  

  

Bedømmelse af springgalop i forbindelse med springdisciplinen  

Hoppens springgalop vurderes i forbindelse med gangartsprøven under rytter og testrytter. Der ønskes en 

indundergribende, rummelig og smidig galop med stor balance.  

   

Stk. 6. Resultatopgørelser  

Ved bestået brugsdel tildeles et ”R” foran kåringsgraden. 3-årige hopper har bestået brugsdelen, såfremt de opnår 

675 point i enten dressur- eller springdisciplinen. For 4 års og ældre kræves 700 point. Hopper med føl i indeværende 

år kræves 675 point. 

  

Resultatet for dressurdisciplinen opgøres således:  

Ridelighed = gennemsnit af 1a  

Kapacitet = gennemsnit af 2a  

Gangarter = gennemsnit af 2b, 2c, og 2d   

  

Resultatet for springdisciplinen opgøres således:  

Ridelighed = gennemsnit af 3a.  

Galop = gennemsnit af 4a.  

Springning = gennemsnit af 4b og 4c.  

  

Stk. 7. Kåring og oprangering  

1. Hopper der ikke består brugsdelen oprangeres i et hold for sig.  

2. Forædlerhopper oprangeres altid i et hold for sig uanset afprøvningsresultatet.  

3. Hopper, der har bestået brugsdelen, oprangeres i den disciplin, som de er tilmeldt i. Ved afprøvning i begge 

disciplinener afgør resultatet afprøvningsresultatet, om hoppen skal oprangeres som dressur- eller springbetonet. Er 

der mindre end 50 point i forskel, kan hoppen dog efter dommerens skøn oprangeres i den disciplin, som den 

afstamningsmæssigt hører til. Hoppen kan dog oprangeres i begge discipliner. 

 ' 3  

 4-årige og ældre hopper har bestået brugsdelen, såfremt de opnår 700 point i enten dressur- eller springdisciplinen. 

Såfremt hoppen afprøves og samme år har opfostret et føl, er grænsen for bestået 675 point.  

 '4  

Forædlerhopper  

3-årige fuldblods- eller araberhopper har bestået brugsdelen, såfremt de opnår 650 point i enten dressur- eller 

springdisciplinen. For 4-årige og ældre fuldblods- eller araberhopper er grænsen for bestået 675 point.  

 ' 5  

Almindelige bestemmelser  

Stk. 2. Start  

Original stamtavle skal afleveres på kåringsdagen, idet hoppen ellers kun kan  
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kåres til forregister F1. Gyldig vaccination ifølge Dansk Rideforbund skal fremvises på test dagen. 

En rytter må ikke starte flere end 5 heste pr. arrangementsdag.  

 

Stk. 3. Optømning  

Hesten bærer i alle discipliner almindelig trense med 2-delt, 3-delt eller muffebid og næsebånd under biddet, dog er 

todelt næsebånd tilladt jvf. DRF's reglement. Gummiskiver på biddet er ikke tilladt. Alle former for hjælpetøjler er 

forbudt. Martingal, stopgjord, rumperem eller lignende er ikke tilladt.   

     Stk. 4. Ved løsspringning er ingen former for bandager og/eller gamacher på bagben tilladt. Gamacher og klokker 

er tilladt på forbenene. I forbindelse med bedømmelse, vil der inden hesten forlader banen blive foretaget 

stikprøvekontrol af, om hestens forbensgamacher og klokker indeholder anordninger af nogen art, som efter 

dommernes vurdering kan have påvirket hestens gangarts- eller springpræstation. Dette gælder også på 

opvarmningsbanen. Hvis sådanne anordninger er anvendt, vil hesten uden videre blive bortvist fra den aktuelle 

bedømmelse.     

  

Stk. 5. Ved gangartsbedømmelse må der rides med bandager og klokker. Gamacher er ikke tilladt.  

  

Stk. 6. Bandager og gamacher må ikke bæres ved eksteriørbedømmelsen på fast bund.  

  

Stk. 7. Pisk med max. længde på 1,00 m. incl. snert er tilladt i forbindelse med gangartsbedømmelsen. Det er ikke 

tilladt at påsætte yderligere materiale på pisken som f.eks. plasticpose.  

  

Stk. 8. Sporer er ikke tilladte på 3-års hopper. Ved 4-års og ældre hopper kan der vælges mellem pisk eller sporer 

ved gangarter, i springning må der bruges pisk og sporer. Sporelængden, målt fra støvle til enden af dornen, må ikke 

være længere end 2 cm uanset kategori 

  

Stk. 9. Rytterens påklædning er almindelig konkurrencepåklædning med hvide benklæder og lange mørke støvler 

samt godkendt hjelm (jvf. DRF’s regler) i alle ridediscipliner. Sikkerhedshjelm er således påbudt ved såvel 

bedømmelse under rytter som under opvarmning.  

  

Stk.10. Remonteridning  

Hopperne skal rides som ungheste i remonteholdning. Hopper, der optræder stressede, uopdragne eller går i for høj 

samlingsgrad eller er for hårdt redne, kan af dommerne tages ud af afprøvningen.  

  

Stk. 11. USPORTSLIG OPTRÆDEN OG UNØDIG AFSTRAFFELSE AF HOPPE MEDFØRER BORTVISNING 

Bemyndigelse hertil har Dansk Sports Ponyavls kåringskommission. Dommerne påser, at hestens sundhed og 

velbefindende er i overensstemmelse med rideforbundet´s og FEI´s regler om hestevelfærd (Code of Conduct).  

  

Stk. 12. Doping er ikke tilladt og medfører diskvalifikation.  
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Hopper tilmeldt Sadelkåring 
 
Klasse 1  Dressurdiciplin 
 
25  

LANGBJERG'S DI LUX 208333SP1201800   

Født: 22052012. Farve: rød Køn: Hoppe Mærkning:  chip v.s.hals 208246000002481.  

Født hos: Margit Hovkjær Nielsen, Langbjergvej 23,  9640, Farsø. 

Ejer: Stald Magic Aps, Brandevej 17,  7430 Ikast   

Forædlingsgrad:  37,9% 

F: BOMGAARDENS DICAPRIO SPH 187 M: LOU LOU EBSDH 114 DH  9878  87  898  9  

MF: LANDAU DH 435 MM: CLARISSE RDS 3177 DS  

MMF: GO ON THEN XX (GB) DH 232                                          MMM: TULLE OL 5946 II KL A 

 

26  

NØRLUNDS SENORITA 208333SP1600663   

Født: 04042016. Farve: rød Køn: Hoppe Mærkning:  chip v.s.hals 208210000531989.  

Født hos: Stutteri Stald Nørlund v/ Fam. Sørensen, Mossøvej 14,  8660, Skanderborg. 

Ejer: Anja Vogelsang, Engvejen 14,  4420 Regstrup   

Forædlingsgrad:  47,8% 

F: CHARMING-BOY SE.M. SPH 164                          M: NØRLUNDS SHAKIRA EBSDH 330  DH 8888 68 888 8 

MF: ANTARIO N ESPH 107                                MM: NØRLUNDS SIMPLY MAGIC FANTASY ESSDH 189 DH 9898 88 798 9  

MMF: MAGIC MAIN ESPH 112         MMM: SABRINA ESDH 48 DH  8777  76  788  7 

 

27  

NØRLUNDS SELIA 208333SP1600662   

Født: 10042016. Farve: brun Køn: Hoppe Mærkning:  chip v.s.hals 208210000530939.  

Født hos: Stutteri Stald Nørlund v/ Fam. Sørensen, Mossøvej 14,  8660, Skanderborg. 

Ejer: Anja Vogelsang, Engvejen 14,  4420 Regstrup   

Forædlingsgrad:  46,1% 

F: CHARMING-BOY SE.M. SPH 164                      M: NØRLUNDS SPRING FLOWER GRSDH 650 GRDH  10999  87  88.510  10  

MF: BOOGIE DANCER SPH 188                            MM: NØRLUNDS SAMANTHA SSDH 369  DH 9888 79 888 9  89 

MMF: ANTARIO N ESPH 107     MMM: NØRLUNDS SIMPLY MAGIC FANTASY ESSDH 189  DH 9898 88 798 9 

                                                

 Hopper tilmeldt Eksteriørkåring 

En eksteriørkåringsdag i hovedtræk: 

Hoppen måles/identitetskontrolleres – her afleveres original stamtavle / pas 

Fast bund (udendørs) 

Mønstring og løs, hopperne vises enkeltvis. (i ridehallen) 

Løsspringning for springhopper (i ridehallen) 

Alle hopper i holdet på ring (i ridehallen) 

Oprangering og karakteristik (i ridehallen) 

 

Mønstring og løs, hopperne vises enkeltvis- de hopper som er til eksteriørkåring 

Hoppen mønstres ind i hallen i skridt og stiller op foran dommerne. Du bliver bedt om at skridte lidt mere, hvis 

dommerne ikke har set nok. Herefter stiller du hoppen op med siden til dommerne. På dommernes tegn skal du 

mønstre hoppen i trav på trekantbane. Herefter trækker du hoppen ind på midten og slipper hende. Her er det vigtigt 

at have clips på tøjlerne, så du nemt kan løsne hoppen. Hun skal vise trav og galop løs på begge volter. Det er 

vigtigt at have trænet det hjemmefra. Når dommerne har set, hvad de vil se, beder de føreren om at fange hoppen og 

så skal den stilles op igen foran dommerne. Så stiller du op igen og dommerne siger tak og man kan trave ud. 
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Klasse 2  5-års og ældre springhopper 
 
29  

KEEGAN'S DOOLITTLE 208333201402487   

Født: 02062014. Farve: brun Køn: Hoppe Mærkning:  chip v.s.hals 208210000457175.  

Født hos: Elisabeth Keegan Tversted, Sindshvilevej 22 A, 4. tv.,  2000, Frederiksberg. 

Ejer: Elisabeth Keegan Tversted, Sindshvilevej 22 A, 4. tv.,  2000 Frederiksberg   

Forædlingsgrad:  56,1% 

F: AMMADOOR ESPH 130  M: BUCASIA 208333200302243 DS  

MF: KANUDOS XX (GER) TAF 0003 MM: BOLIVIA HTR 0312 HT 66.56.576.577  

MMF: SCHWEDENGRUSS TAF 7602 MMM: BORELLI HT 8112 HT 32322 
 
30  

RUBY TUESDAY 208333201304111   

Født: 19082013. Farve: rød Køn: Hoppe Mærkning:  chip v.s.hals 208210000443233.  

Født hos: , ,  , . 

Ejer: Lise Rasmussen, Vådagervej 13,  4250 Fuglebjerg   

Forædlingsgrad:  % 

F:    M:     

MF:    MM:     

MMF:    MMM: 

 
 
Klasse 3  5-års og ældre dressurhopper 
 
31  

FAIRYTALE'S MISS DE CHERIE 208333SP1008298   

Født: 15052010. Farve: rød Køn: Hoppe Mærkning:  chip v.s.hals 208210000383593.  

Født hos: Heidi Bohn Lund, Gl. Præstegårdsvej 6,  9740, Jerslev J. 

Ejer: Mille Kobbernagel, Bybakken 169,  3600 Frederikssund   

Forædlingsgrad:  46,6% 

F: TRIPLE TREE'S PRINCE PERFECT ESPH 163                            M: RØGILD'S ATHENA SDH 306 DH  8878  76  779  8  

MF: RØGILD'S KILIMANJARO ESPH 121                                 MM: ROBINA VESTERGÅRD ESDH 100 DH  8779  67  877  8  

MMF: ROBIN AF HVARRE SPH 91                                                    MMM: BARONESSE WALES SDH 50 DH  8888  87  697  8 

53  

SPRINGERS GAZELLE 208333200608481   

Født: 24052006. Farve: knabstrupper Køn: Hoppe Mærkning:  chip v.s.hals 208210000237536.  

Født hos: , ,  , . 

Ejer: Amalie Caroline Morton, Strøbjergvej 21 b,  3600 Frederikssund   

Forædlingsgrad:  % 

F:                                                                                                      M:     

MF:                                                                                                      MM:     

MMF:                                                                                                      MMM: 
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Klasse 4  3 års dressurhopper 
 
28  

POPPELGÅRDENS VALENTINA B 208333SP1602596   

Født: 04062016. Farve: rød dun Køn: Hoppe Mærkning:  chip v.s.hals 208210000532388.  

Født hos: Maria Willumsen og Elise Green, Teglbrændervej 32, Lillebrænde 4850, Stubbekøbing. 

Ejer: Maria Willumsen og Elise Green, Teglbrændervej 32, Lillebrænde 4850 Stubbekøbing   

Forædlingsgrad:  27,2% 

F: FS DON'T WORRY DE343439189895                                              M: DORNIKA B DE341411174598 SRDH  8788  77  88.59  9  

MF: DORNIK B DE343447544791                                                         MM: NO NAOMI DE341420702191 Hauptstutbuch  

MMF: NANTANO DE341420099375                                   MMM: NEWA DE341420364985 Verb.Pr.St. 

 
54  

KP'S DARK DIVINITY 208333SP1601293   

Født: 17042016. Farve: sort Køn: Hoppe Mærkning:  chip v.s.hals 208210000532037.  

Født hos: Stald KP v/ Kasper Petersen, Holme Have 23, Benløse,  4100, Ringsted. 

Ejer: Stald KP v/ Kasper Petersen, Holme Have 23, Benløse,  4100 Ringsted   

Forædlingsgrad:  47,8% 

F: LYKKEHØJS DREAM OF DORNIK SPH 206                                 M: LYKKEHØJS TIFFANY SDS 500 DS  8787  77  777  7  

MF: POUR AMOUR SPH 142                                                             MM: BEATRICA BSDH 264 DH  8888  76  887  8  

MMF: BROADWAY ESPH 104                                                            MMM: DISPLAY OX ESDS 190 DS  7767  76  688  7 
 

 

Hingste til forbesigtigelse  

Hingste kan i forbindelse med sommerens hoppekåringer fremvises til en forbesitigelse , hvor hingsten måles, kommer dernæst ud 

på fast bund, hvor man også bedømmer hingstens eksteriør. Hingsten kommer efterfølgende ind i hallen og vises løs, efter han er 

vist på trekantsbane i skridt og trav. Når hingsten har været vist løs, så fanges han og opstilles for dommerne, som vil give en 

karakteristik af hingsten, og hingsten kan derefter forlade hallen. Husk clips i tøjlerne.  

 

Klasse 5  Forbesigtigelse af hingste 
  
32  

GA SHAMAN OX OX+ 5781   

Født: 02012013. Farve: sort Køn: Hingst Mærkning:  chip v.s. hals 276020000161998.  

Født hos: Gestüt Gerstenmeier, Falkenberg 10, D-86853 Langerringen 6, Tyskland. 

Ejer: Solveig Lynge Marcussen, Tissøvej 2,  4470 Svebølle   

Forædlingsgrad:  96,9% 

F: AL SHUHRUF OX BA 4210 M: GH ADJANI OX DE408082014605   

MF: KHALIF EL ASSUAD OX DE308082144892 MM: ADWANA OX DE308082035097   

MMF: SHAIKEEL OX DE308082240392                                          MMM: ARKABA (ABBAS PASHA I-4) DE308082175388 

 

33  

STEENDIEKS DAWSON CITY DE422220057814   

Født: 16062014. Farve: brun Køn: Hingst Mærkning: RP brand v. lår 78.  

Født hos: Peter Boege, Steendiek 2, D-24220 Schoenhorst 6, Tyskland. 

Ejer: Anne-Marie Ørkild, Dronning Sofies Vej 37,  4000 Roskilde   

Forædlingsgrad:  25,2% 

F: STEENDIEKS FS DODGE CITY DE443430482209 M: CLASSIC DREAM DE341411165596 HS1  

MF: NIGHT-DREAM DE341420011088 MM: CLARISSA DE341420214187   

MMF: CROUPIER DE335350056076                                          MMM: SANDRA DE341420207675 
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Dansk SportsPonyavls storsponsor ved vores championater, 

samt ærespræmiegiver ved vores andre arrangementer 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

                                Husk at støtte vore sponsorer – de støtter os  
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Følskue 
Alle føl SKAL føres i snor på pladsen.  

 

Børn må under ingen omstændigheder trække, hverken med hoppe eller føl under fremvisningen. Dette skyldes at vi 

hvert år oplever uheld med børn involveret, når disse deltager som fremvisere. Husk at hoppe og føl er ” i byen ” og 

derfor ikke opfører sig, som de gør derhjemme.  

 

 

BEDØMMELSE AF FØL OG 2 ÅRS HOPPER (Der henvises til punkt 7 i Avlsplan) 

 

Karaktersystemet ved følskuerne.  

Helhedskarakteren afgør om føllet opnår 1. præmie eller 2 præmie.  

1. præmieføl skal opnå en helhedskarakter på minimum 7. Helhedskarakter under 7 medfører 2. præmie. Der gives 

karakter for type, rammer, fundament, skridt, trav, galop samt helhed. Helhedskarakteren kan ikke være højere eller 

lavere end de øvrige karakterer. 

Der udpeges Dagens Hoppeføl og Dagens Hingsteføl ved hvert følskue. 

Dommerne udtager føl til deltagelse i Følfinalen ved Eliteskuet. Ved Eliteskuet udnævnes Årets Hoppeføl og Årets 

Hingsteføl. For føl udtaget til Eliteskuet udleveres bedømmelser først efter afvikling af Følfinalen. Ligeledes kan der 

også udtages 2-års hopper til deltagelse ved Eliteskuet, disse vil også først få udleveret bedømmelsen efter 2-års 

finalen, hvor Årets 2-års Hoppe vil blive udnævnt 

 

Fremvisningsprocedure for føl og 2-års hopper 

 

 ALLE føl skal vises ude på fast bund i skridt inden vi går i gang med de forskellige hold, inde i hallen. Man 

skridter frem mod dommerne, med line på føllet, går forbi dommerne, og næste føl holder sig parat og 

kommer frem, sådan at der er ca 15 meter imellem hver føl. Når alle føllene har været forbi dommerne i skridt, 

står de frem og venter på, at det bliver deres tur til at komme i hallen, eller går tilbage til deres bokse. 

Når hoppe og føl kommer ind i hallen, en ad gangen, så stiller man hoppe og føl op foran dommerne, føllet 

med siden mod dommerne. Når dommerne giver besked, så skridter man ud på trekantsbane, med line på 

føllet, dernæst traver man en omgang med hoppen, føllet slippes her løs, også på trekantsbanen, dernæst 

slippes hoppen også løs. Hoppe og føl fanges igen, når dommerne giver besked. 

Når alle føl i klassen er vist løse, så kommer hele klassen ind i katalogrækkefølge og går på ring, hvor de her 

vil blive oprangeret, samt der gives en kort karakteristik af hvert enkelt føl. Samme procedure for de 2-årige 

hopper. 

 

På hvert følskue udpeges DAGENS HOPPEFØL og  DAGENS HINGSTEFØL. 
Der gives en kort, mundtlig karakteristik af hvert enkelt føl, og der udtages evt. føl til Følfinalen ved Eliteskuet.  

 

Ca. en halv time efter bedømmelserne er afsluttet kan der hentes bedømmelsesskemaer i sekretariatet. De føl og 2 

års hopper der evt. bliver udtaget til Eliteskuet vil ikke få udleveret bedømmelsesskemaer før efter deltagelsen i 

Eliteskuets Føl- og 2 års- finaler. 

 

Der vil være Besigtiger/chipmærker tilstede fra SEGES 
i tidsrummet kl. 14.00-15.30, hvor andre også kan 
møde op og få deres føl besigtiget og chippet.  
Husk at medbringe hoppens pas, samt kvittering fra 
SEGES på indberetningen på føllet 
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Årets Hoppeføl 2018   
SØGAARDS LUCKY STYLE  

F: FREESTYLE DVH 1179 /   

M: LUCKY MOON GRSDH 382 /   

MF: BACK UP SPH 120 

Opdrætter: Stald Søgaard v/Gitte & Anja Søndergaard, 

 Nykøbing M 

 
 
 
 
 
  
 
Årets Hingsteføl 2018     
LUNDS D-PECHE MODE  

F: D-POWER AT DE441410397314   

M: BURBERRY BITSCH SSDH 532   

MF: FS CHAMPION DE LUXE DE343430672598 

Opdrætter: Stutteri Lund v/ Charlotte og Søren 

 Christiansen, Jyderup   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets 2-års Hoppe 2018   
NØRLUNDS SIF   

F: BOOGIE DANCER SPH 188 /  

M: NØRLUNDS SIMPLY MAGIC FANTASY ESSDH 189 /  

MF: MAGIC MAIN ESPH 112 

Opdrætter: Stutteri Stald Nørlund v/ Fam. Sørensen, 

Skanderborg 
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AGRIA 
Dyreforsikring er 

sponsor af 
ærespræmier til alle 

fløjdyr ved vores 
følskuer og 

hoppekåringer. 
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Klasse 6  Hoppeføl 
 
 
68  

POPPELGÅRDENS DOUBLE DELIGHT 208333SP1901280   

Født: 02052019. Farve: brun Køn: Hoppe Mærkning:   .  

Født hos: Elise Green, Poppelgården, Teglbrændervej 32, Lillebrænde 4850, Stubbekøbing. 

Ejer: Elise Green, Poppelgården, Teglbrændervej 32, Lillebrænde 4850 Stubbekøbing   

Forædlingsgrad:  55,8% 

F: ANTARIO N ESPH 107                        M: POPPELGÅRDENS NOTRE RA-MICCA EBRSDH 485 BRDH  8777  87  777.5  8  

MF: NOTRE BAC ESPH 143                    MM: RATASCHA OX SDS 425 DS  7866  76  667  7  

MMF: RATAZ OX OX 677                   MMM: RUSCHA OX OX 849 

 

69  

LUNDS DUFFY 208333SP1901184   

Født: 31052019. Farve: rød Køn: Hoppe Mærkning:   .  

Født hos: Stutteri Lund, v/ Charlotte og Søren Christiansen, Enghaven 5, Høed 4450, Jyderup. 

Ejer: Stutteri Lund , v/ Charlotte og Søren Christiansen, Enghaven 5, Høed 4450 Jyderup   

Forædlingsgrad:  46% 

F: DARK DORNIK DE441411484512                                                            M: BITSCH BABE BSDH 317  BSDH  8878  66  897  8 

MF: COELENHAGE'S PURIOSO SPH 129                                                   MM: ADINDA DU BOIS ESDH 158  DH  8767  76 987 7 

MMF: HAMRIK'S MARTELL H18220                                          MMM: AZRAËL DU BOIS NPA 920785*92 

 

70  

TOFTEGAARDS BALLERINA 208333SP1902263   

Født: 30052019. Farve: rød Køn: Hoppe Mærkning:   .  

Født hos: Lars Andersen, Tysingevej 28,  4360, Kr Eskilstrup. 

Ejer: Lars Andersen, Tysingevej 28,  4360 Kr Eskilstrup   

Forædlingsgrad:  40,2% 

F: MR. GOLDEN WATSON SPH 234                                    M: TOFTEGAARD'S BELLA ESSDH 209  SRDH  8889  67 989  9 78  

MF: BOHØJGAARD'S MIRAGE SPH 111                             MM: TINGERUP'S BARBETTE BSDH 360 FOR  6676  45  756  6  

MMF: HOLMGAARDS BENJAMIN SPH 85                  MMM: SALINAS FELIPPA WM 720 II KL A 
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Klasse 7 Hingsteføl 
 
 
71  

HEJNINGES BAILEY 208333SP1901759   

Født: 28052019. Farve: brun Køn: Hingst Mærkning:   .  

Født hos: Rikke Pedersen, Hovvejen 10, Hejninge,  4200, Slagelse. 

Ejer: Rikke Pedersen, Hovvejen 10, Hejninge,  4200 Slagelse   

Forædlingsgrad:  47,6% 

F: ANTARIO N ESPH 107                                                                M: NØRLUNDS SI SI SDH 626 DH  8887  67  888  8  

MF: KLOOSTER'S ELTINO SPH 153                                              MM: NØRLUNDS SAROTTI SDH 395 DH  8787  78  777  8  

MMF: DONOVAN BAILEY SPH 140                                     MMM: SANNA N BSDH 119 DH  9988  88  788  8 

 

72  

LILLEVANG'S SOLERO ROYAL 208333SP1900238   

Født: 08042019. Farve: rød Køn: Hingst Mærkning:  chip v.s.hals 208213990342154.  

Født hos: Tanya Willemoes Sørensen, Kratvej 4,  4623, Lille Skensved. 

Ejer: Tanya Willemoes Sørensen, Kratvej 4,  4623 Lille Skensved   

Forædlingsgrad:  41,8% 

F: AQUAVIT N ESPH 108                                                                  M: SUCENTE - LAU BRSDH 688 BRDH  8797  78  878  8  

MF: NØRLUNDS VINCENTE SPH 193                                             MM: SUSETTE SDH 182 DH  8787  67  688  8  

MMF: HORSEGATE MINSTREL 27024 WSB                                      MMM: SWEET SEVENTEEN DE322220017089 HSP 

 

73  

SOPHIENHOLMS HANNIBAL 208333SP1902234   

Født: 03062019. Farve: rød Køn: Hingst Mærkning:   .  

Født hos: Sussie og Frederick, von Baden Mechtild-Adler, Torkilstrupvej 15 4863, Eskilstrup. 

Ejer: Sussie og Frederick , von Baden Mechtild-Adler, Torkilstrupvej 15 4863 Eskilstrup   

Forædlingsgrad:  38,4% 

F: DEINHARD B DE343431959099                                           M: RØGILD'S HORTENSIA SRSDH 704 SRDH  9899  77  109.59  9  

MF: CE ROBERTO ESPH 174                                                   MM: WENGELO'S VEA EBSDH 160  BRDH 8798  77  888  8 

MMF: JULIO MARINER XX (GB) DE306064163675                  MMM: WENGELO'S QUEENY M27546 Ster 

 

74  

LUNDS DORIAN GRAY 208333SP1901186   

Født: 29052019. Farve: skimmel Køn: Hingst Mærkning:   .  

Født hos: Stutteri Lund, v/ Charlotte og Søren Christiansen, Enghaven 5, Høed 4450, Jyderup. 

Ejer: Stutteri Lund , v/ Charlotte og Søren Christiansen, Enghaven 5, Høed 4450 Jyderup   

Forædlingsgrad:  34% 

F: DRESSMAN II ESPH 161                                                M: BURBERRY BITSCH SSDH 532 SDH  8899  67  898  9  

MF: FS CHAMPION DE LUXE DE343430672598               MM: BLONDIE BITSCH EBRSDH 256 DH  8788  77  798  8  

MMF: FS DON'T WORRY DE343439189895                 MMM: MØGELHOLTS CARRERA EGRSDH 94 DH  9989  88  9109  10 
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Nathalie Horse Care 

Dansk Sport Pony Avlschampionat 2019  

 

 

                                                             Kvalifikationsstævner 2019 

                     Midtjylland  31.august Ikast Ridecenter, Navervej 23, 7430 Ikast 

                     Fyn og Sydjylland 14.september Egum Rideklub, Gl.Egumvej 140, 7000 Fredericia  

                     Sjælland 21.september Stengaard, Grønhøjgårdsvej 4, 4690 Haslev 

                     Nordjylland 12.- 13.oktober, Finstrupgaard, Dallvej 5 , 9230 Svenstrup J  

                     Semifinaler og Finaler 

                     25.-27.oktober Ikast Ridecenter, Navervej 23, 7430 Ikast 

                

                                                                  Alle kårede ponyer under SEGES kan deltage   
                                         Alle ponyer, hvor moderhoppen og/eller faderhingsten  
                                       er kåret i et ponyavlsforbund under SEGES, kan deltage 
                                                              www.dspchampionat.dk 
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Har du set de helt nye stilklasser, som kun er for ponyryttere ved vores 

championat   

 

DSP afvikler stilklasser kun for ponyryttere i forbindelse med vores 

championats kvalifikationer i Egum og i Haslev. 

 

 

 

CJ PROLINE / SCHARF er 

hovedsponsor med en flot 

ridehjelm til vinderen i hver 

klasse, og AVEVE hestefoder 

forkæler ALLE deltagerne med en 

lækker velkomsgave. 

 

 

 

 

 

Vi har fairplayrosetter i spil, og der vil være super flotte rosetter til alle de 

placerede samt minderosetter til alle deltagerne. 

 

Del gerne nyheden med alle du kender og meld til via DRF Go i Egum og 

Haslev. 

 

Håber vi ses �  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

Dansk SportsPonyavls hovedsponsor ved vores championater, 

samt ærespræmiegiver ved vores andre arrangementer 

 
  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

                         Husk at støtte vore sponsorer – de støtter os  

 


