
DSP har mistet en stor profil.  
 
Æresmedlem Egon Kragh døde d. 21.juni, 74 år gammel efter en 
lang sej kamp mod kræften.  

 
Egon var en meget markant hestemand, som de fleste inden for 
især Dansk Sports Ponyavl har kendt. 
Han var en af pionererne inden for DSP, han var en mand, som 
havde et godt kendskab til avlen i foreningen, og var selv en af de 
største avlere, med flere avlshingste i stalden, og fik hvert år en del 
føl. 
Var som regel også at finde ved eliteskuet med en eller flere 
medaljehopper. 

Egons interesse for heste stammede helt tilbage fra barndommen, 
hvor han voksede op på en gård med mange heste. Egon blev 
indført i hesteavlens svære kunst af faderen, som var en af den tids 
store avlere af specielt Den Jyske Hest og senere Frederiksborgeren. 

Allerede dengang kendte Egon hestene stamtavler til hudløshed, som mange drenge senere kendte til 
nummerplader og i dag kender til mulighederne på internettet. Nogle af barndomshjemmets naboer havde 
foreningshingste af Frederiksborg- og Oldenborgracerne, så hesteavl var noget Egon Kragh voksede op med. 

Egon blev udlært bager og mødte sin kone Elin. Sammen fik de to børn Kim og 
Annette og Egon genoptog sin store interesse for heste. Han købte en ponyplag og 
en varmblodsplag og disse dannede stammen til hestene fra Sagagården i Billund, 
som parret købte i 1976 og da der her var god plads, købte Egon sin første hingst, 
araberhingsten  Condor. Rækken af hingste ejet af Egon og Elin Kragh er lang og vi 
ser i dag ponyer med aner fra Sagagården allesteder. Ingen kan dog nævne Egon 
uden også at nævne DSP-hingsten Bolero ESPH 86, som han købte i 1990. Bolero har 
igennem mange år sat sit præg på sportsponyavlen ligesom mange andre hingste fra 
Sagagården. Dette var nemlig noget Egon også mesterede – at ”spotte” en hingst 
allerede som føl og kunne se mulighederne for denne i DSP. 

Her med hans sidste hingst FS Calimero ved hånden  

Rækken af hopper avlet på Sagagården er lang, men man kan ikke komme udenom 
hoppen Fresia, som fik hoppeføllet Petunia med Egons første hingst Condor som far. 

Petunia blev datteren Annettes første ridepony og Egon fulgte hende rundt til både distriktsstævner og 
landsstævner. Da Petunia sluttede sin karriere som ridepony, blev hun taget ind i avlen og derfor ser vi i dag også 
hende i rigtigt mange stamtavler i DSP. 

Egon delte interessen for ponyerne og for ridningen med datteren Annette, og de var altid at finde enten på banerne 
til kåringer eller på lægterne, hvor han også havde følgeskab af Elin. 

Parret havde for to år siden den store sorg at miste deres datter Annette, som altid var der for Egon, når der skulle 
laves noget med hestene.  

Egon har igennem alle årene deltaget i arbejdet i Dansk Sports Ponyavl. Avlsarbejdet af en god ridepony stod hans 
hjerte nær og han var altid god for en snak og et godt råd – og disse blev leveret med en god portion jysk lune og 
humor. 

Vores tanker går til Egons hustru Elin og til sønnen Kim. 

Æret være Egon’s minde.  
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