
NY ELITEHOPPE 

                                                                                                                                            Maj 2014 

Her på den aller sidste dag i en dejlig maj måned 2014 fik vi udnævnt endnu en Elitehoppe i 
Dansk Sports ponyavl. Hoppen Beaujolais er født hos nu afdøde Annette Kragh i Holsted, og i dag 
ejet af hendes forældre Elin og Egon Kragh , Sagagården i Billund. 

Beaujolais   Foto: Wiegaarden Foto.dk 

 

Beaujolais EGSDH 222 er født i 2001. Hun 
startede sin karriere tidligt med at være med 
på Eliteskuet som føl, og dernæst blev stillet til 
kåring som 3-års, hvor hun også blev udtaget 
til Eliteskuet, og blev der udnævnt til Årets 
Hoppe 2004. I 2005 blev hun fremvist under 
rytter til DSP’s championat, hvor hun sluttede 
med en flot placering som nummer 4 i finalen, 
samtidig med, at hun opfostrede sit første føl. 
Beaujolais har siden gået med et føl hvert år, 
og har fået følgende afkom : 

2005  Al Dente  SSDH 370    eft. Ammadoor ESPH 130 
2006  Pay-Away BSDH 436   eft. Pour Amour SPH 142 
2007  Pomeroll SPH  eft. Pour Amour  SPH 142 
2008  Gamay  RSDH 495 eft. Golden Empire SPH 144 
2009  Grenache SSDH 540 eft. Golden Empire SPH 144 
2010  Chardonnay eft. FS Concorde SPH 179 
2011  Classic Grand Cru eft. FS Concorde SPH 179 
2012  Corvina eft. FS Concorde SPH 179 
2013  Chablis eft. FS Calimero SPH 201 
2014  Hoppeføl efter FS Calimero SPH 201 

Af afkom kan der her særligt nævnes de to 
sølvmedaljehopper  Al Dente og Grenache, 
bronzemedaljehoppen Pay-Away, men ikke 
mindst den kårede hingst Pomeroll, som blev 
tilkendt en bronzemedalje til hingstekåringen 
som 4-års. Han blev ligeledes redet til DSP’s 4-
års Championat i dressur og blev samlet 
nummer tre i Finalen. Hingsten blev igen redet til 
to kvalifikationsstævner til 6-års championat 
sidste år, vandt den ene og blev kvalificeret til 
semifinalen, som han dog ikke kom med til, da 
han blev eksporteret til Sverige, med en fremtid 
som ridepony for en 11-årig pige. 

Pomeroll 

Stort tillykke med det flotte avlsresultat ønsker Dansk Sports Ponyavl. 

 


