NY ELITEHOPPE
Marts 2014
Hoppen Beauty ESSDH 428 er udnævnt til Elitehoppe i marts 2014
Beauty er født i Holland i 1998. Hun er i dag ejet af Maria og Ole Dall i
Næstved.
Beauty er efter OX-araberhingsten Krihm , som har gået i sporten i Holland i
både dressur, springning og millitary med særdeles gode resultater. Beauty’s
mor er Ashby Star , efter hingsten Chancley Narrator .
Beauty har vist sine særdelse gode egenskaber inden for springning, og har
startet både nationalt og internationalt herhjemme til og med S-klasser med
placeringer. Har bl.a. deltaget ved Baltic Cup
Beauty blev fremstillet til kåring som 11-åring i DSP, hvor hun blev Dagens
Springhoppe ved kåringen, og dette udløste desuden en billet til Eliteskuet.
Hun blev ved samme lejlighed på baggrund af sin springkarriere tildelt ” R ”
Året efter blev Beauty fremstillet ved Eliteskuet og blev udnævnt til Årets
Springhoppe og tildelt en sølvmedalje.
Beauty er desuden optaget i Springponyprogrammet.
Beauty har fået 3 afkom.
2010 TT Calle Barbera GRSDH 619 efter Ammadoor ESPH 130
2011 TT Calle Careful SPH 221 efter Joop 18 SPH 183
2012 TT Calle Canute efter Dexter Leam Pondi 91404161A CO FRA
De to første afkom har gjort sig godt bemærket allerede , idet hoppen TT Calle Barbera blev fremstillet til sadelkåring, og
gjorde det særdeles godt. Hun bestod sin rideafprøvning med et samlet resultat på hele 870 point, samt en kåring i
hovedstambogen, samt en invitation til Eliteskuet, hvor hun indløste en opdrættermedalje af højeste karat. Næste afkom
, TT Calle Careful SPH 221 gør sig ligeledes bemærket allerede som føl, idet han bliver udtaget til Eliteskuet og er med i
finalen. Han bliver derefter fremstillet til hingstekåring her i foråret 2014, og får en 1-årig avlsgodkendelse. Begge afkom
er ligeledes optaget i Springponyprogrammet.
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Stort tillykke med dette flotte avlsresultat ønsker Dansk Sports Ponyavl

