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Hoppekåring, sadelkåring 
følskue 

Dansk Sports Ponyavl 
2015 

 



Velkommen til Dansk Sports Ponyavls’s hoppekåring og følskue  
på Stald Toftegaarden 2015 
 

15.august på på Stald Toftegården, Tysingevej 28, 4360 Kirke Eskilstrup 

 ( Indkørsel via Have Borupvej 209, 4360 Kr.Eskilstrup ) 

 

Med sommeren kommer også årets hoppekåringer og følskuer, hvor vi 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 med knap 60 tilmeldinger, lidt færre end sidste år. De små årgange begynder nu desværre at 

melde sig, men vi håber interessen vedbliver for at stille sine hopper til kåring. Det er glædeligt, at udstillerne nu 

begynder at få deres hopper afprøvet under sadel, hvor det i år næsten er halvdelen, som bliver fremvist med rytter. 

Følskuerne er i år med lidt flere tilmeldinger end sidste år, og det er jo et godt tegn på lidt optimisme. 

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  

Louise Østgaard Larsen 

Else Libach Hansen  

 

DOMMERASPIRANT: 

Lene Thaulow 

 

TESTRYTTER  

Sabrina Hesselhede 

 

GANGARTSDOMMER 

Gitte Kørvéll 

 

SPRINGDOMMER 

Lars Birkedal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIGTIG INFO  

Ønskes der speaket omkring hoppe eller føl , bedes man ved 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. 

 

Øget fokus på springhopper 

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

 

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) 

 

Måling, identitetskontrol og pas 

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 det tilbage, inden du 

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

Videncentret/Hest registrerer kåringen med beskrivelsen og karaktererne, og returnerer bagefter passet til dig.  

Husk at tage en kopi af passet, til når du skal transportere din pony. 

 

Hvis du skal bruge passet til stævnedeltagelse, kan du selv sørge for at passet kommer til Videncentret/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 Videncentret/Hest udsteder et pas til 

dig og sender det. Det påhviler dig selv som hoppeejer at betale for det.  

 

 

 



 

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. 

 

Mønstring og løs, hopperne vises enkeltvis 

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. 

 

 

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.  

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:  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

12,5 m Ca. 30 
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1 2 3 



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. 

 

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 Videncentret | 

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. 

 

Hoppekåringer afholdes hver sommer på minimum tre steder fordelt geografisk fornuftigt i landet.  

 

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. 29.08.2015 på Ikast Ridecenter. Absolut sidste frist for anmeldelse er d. /8. 

 

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

 

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

 

OBS: 

Man skal være opmærksom på, at hopperne vil komme ind i alfabetisk rækkefølge efter Faderhingst i hvert hold. 

Dette vil forhåbentlig give dommere og publikum et bedre sammenligningsgrundlag. 

 

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..   

 

PÅKLÆDNING: 

Ponyen skal stille velsoigneret og bære hovedtøj 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! 

 

 

VEL MØDT 

 

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

Følgende katalognumre har bestilt boks: 

Kat.l. nr. 25-26-27-29-30-32-33-34-40-41-43-45-49-50-51-52 

 

 

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 Conni Lynge tlf.22592254  

 
 
 

 
 



TIDSPLAN ( vejledende tider) 
TOFTEGAARDEN 
 

09.00- Måling af alle hopper til kåring. De måles i katalog 
rækkefølge. De går derefter direkte til mønstring på fast 
bund. 

09.15 Hopper til sadelkåring og eksteriørkåring mønstres på fast 
bund i katalog rækkefølge. 

10.00 Kl.2 og Kl. 5A- SpringHopper løsspringes, og vises løs  

10.45 Hopper til  sadelkåring vises under rytter, se særskilt 
tidsplan. 

11.45 Hopper til sadelkåring, oprangering og karakteristik 

12.05 Kl.5-A Springhopper til eksteriørkåring, oprangering og 
karakteristik 

12.15 Kl.5, eksteriørvurdering, løs, oprangering og karakteristik 

12.20 Kl.7, eksteriørvurdering, løs, oprangering og karakteristik 

12.40 Udpegning af Dagens Spring Hoppe 

12.50 Udpegning af Dagens Gangarts Hoppe 

13.00 Frokost 

13.30 Kl. 1 Hoppeføl til bedømmelse og oprangering 

14.00 Kl. 2 Hingsteføl til bedømmelse og oprangering 

15.35 Kl. 3 2-års hopper til bedømmelse og oprangering 

15.55 Slut 

LØSSPRINGNING: 

KAT.III  SKAL SPRINGE FØRST, HVIS DER ER NOGEN,  DERNÆST  KAT. II, OG SIDST KAT.I, DE 

SPRINGES DEREFTER I KATALOGRÆKKEFØLGEN.  

RÆKKEFØLGEN BLIVER OPLYST, NÅR ALLE HOPPER ER MÅLT I DE PÅGÆLDENDE HOLD. 

 

 

 

 

 

Vejledende tidsplan og rækkefølge for hopper til Sadelkåring på Toftegaarden 
under rytter.  
D  =  Dressurdiciplin            S  =  Springdiciplin 
 
Kl.10.45 -  Katl. nr. 25  D+S 
Kl.10.55 -  Katl. nr. 29  D+S 
Kl.11.05 -  Katl. nr. 26  D 
Kl.11.15 -  Katl. nr. 27  D 

 
 



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 

 

Sadelkåring  
 

For hopper, som er tilmeldt  sadelkåring gælder der følgende: 

De starter med måling og dernæst på fast bund, samt ind til løsspringning for de hopper som er tilmeldt i springdiciplin 

og ønsker løsspringning. Dette foregår sammen med de øvrige tilmeldte hopper som skal vises under sadel 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 således 

frem, at der altid er to ponyer på banen ad gangen. Ligeledes at den anden sidste bliver i hallen sammen med den 

sidste, så den ikke bliver alene 

 

 

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  

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  

Her bedømmes hopperne to og evt. tre ad gangen, afhængigt af antallet af testryttere. Der må rides i letridning i trav 

og let sæde i galop. Rytterne rider på dommernes anvisninger i ca. 5-6 min. pr. hold. 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 

 

 

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 

disciplinen afgør bedste afprøvningsresultat, 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.  

 ' 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  

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.  

Gangartsbedømmelsen og testrytterprøven foregår udendørs med mindre aktuelle forhold på dagen gør dette 

uforsvarligt.  

  

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.  

  

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.  

 

 

  Ponyer optaget i Springponyprogrammet 
 
 
 
 

 
Eliteskue 2015. 
 
Dansk Sports Ponyavl afholder igen i år Eliteskue på Ikast Ridecenter lørdag d.29.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 SDH og som har opnået 
tilfredsstillende rideresultater ved sadelkåring eller landsstævner tilmeldes. 
 
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 

 
 
 

Der vil være fotograf til stede hele dagen, og billeder fra 

dagen kan bestilles ved henvendelse til  

Mitte Møller , som tager billeder på dagen.  
 

 
Hopper tilmeldt Sadelkåring 

mailto:csl@sportspony.dk


 

For hopper, som er tilmeldt  sadelkåring gælder der følgende: 

De starter med måling og dernæst på fast bund, samt ind til løsspringning for de hopper som er tilmeldt i springdiciplin 

og ønsker løsspringning. Dette foregår sammen med de øvrige tilmeldte hopper 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 således 

frem, at der altid er to ponyer på banen ad gangen. Ligeledes at den anden sidste bliver i hallen sammen med den 

sidste, så den ikke bliver alene 

 

Klasse 1  Dressurdiciplin 
 
25  

ROLSTEDS ALTHEA 208333SP1202741   

Født: 18052012. Farve: brun Mærkning:  chip v.s.hals 208210000400269. 

Født hos: Emil Rolsted Letlandsgade 5 st.th  1717 København V 

Udstiller: Emil Rolsted, Letlandsgade 5 st.th , 1717 København V. 

Forædlingsgrad:  57,3 

F: AQUAVIT N ESPH 108                                                  M: ROLSTEDS AMANDA II BRSDH 519 DH 8888 77 667 8 98  

MF: ATLAS STENGAARD SPH 152                                 MM: ROLSTEDS THEODORA EBSDH 142 DH 7777 88 877  7   

MMF: BOLERO ESPH 86                                           MMM: AMANDA ESDH 80 DH  7667  88  777  7 

 

26  

BB' GUINNESS SDS 558 DS  7766  76  777  6  

Født: 03042009. Farve: sort Mærkning: SP brand v. lår 611. 

Født hos: Fam. Bjerrum Bjørlie Ny Harløsevej 40  3320 Skævinge 

Udstiller: Fam. Bjerrum Bjørlie, Apholm 15 A Svigerslevvester, 3600 Frederikssund. 

Forædlingsgrad:  11,8 

F: MISTER MALTHE NFHR-E 108                                     M: KULIS GOLDEN GIRL SDS 367 DS  8767  66    6  

MF: GOLDEN DANCER DE343445502587                                MM: MELLI'S MONTANA DE335350104397 Hauptstutbuch  

MMF: BAYUS DE335350086086                                            MMM: MON CHERI DE335350112892 Hauptstutbuch 

 

27  

BRETTINGS PARDINA 208333SP1202811   

Født: 22052012. Farve: brun Mærkning:  chip v.s.hals 208246000000870. 

Født hos: Kit Andersen Torupvejen 54  3390 Hundested 

Udstiller: Kit Andersen, Torupvejen 54 , 3390 Hundested. 

Forædlingsgrad:  31 

F: RØGILD'S DIABLO SPH 190                                                    M: FREDRIKSDALS PANDORA 43-05-1019 DS  7776  77  776  7  

MF: FS DON'T WORRY DE343439189895                                  MM: DOWNLAND PORCELAIN WPBR 15749   

MMF: DOWNLAND KRUGERRAND 20908 WSB                        MMM: DOWNLAND MARMOSET WPBR 12693 

 

29  

BRODERIGÅRDENS LADY DANCER 208333200605570   

Født: 01062006. Farve: brun Mærkning:  chip v.s.hals 208210000095270. 

Født hos: Stutteri Broderigården v/Bodil Grubak Esholtevej 7  4200 Slagelse 

Udstiller: Louise Rubin, Hove Bygade 6 , 2765 Smørum. 

Forædlingsgrad:  6,3 

F: TOFTEKÆRGÅRDS DON JULIUS PIH 63                                M: FJORDGLIMTS EMILY WB 299 II B  

MF: CAROLINAS MOCCASIN WBH 31                                        MM: SKOVBJERGS ENFA WB 213 II A  

MMF: COED COCH ENDOR WBH 8                         MMM: JISPA FAUN WM 571 II KL B 

 

 
 
 



Klasse 2  Springdiciplin 

25 ROLSTEDS ALTHEA 208333SP1202741    skal løsspringes 

 

29 BRODERIGÅRDENS LADY DANCER 208333200605570  skal løsspringes  
 

 
Hopper tilmeldt Eksteriørkåring 

 
Klasse 5A  5-års og ældre springhopper 
 
30  

CIRKELINE 208333200408935   

Født: 24062004. Farve: mørk brun Mærkning:  chip v.s.hals 208210000279857. 

Født hos:      

Udstiller: Jette Pawelczuk, Hvalsøvej 6, Kr. Sonnerup , 4060 Kirke Såby. 

Forædlingsgrad:   

F:    M:     

MF:    MM:     

MMF:    MMM:   

 

31 

LODGE PARK JUNIOR 372414004788471   

Født: 01012006. Farve: brun Mærkning:  chip v.s. hals 372141404788471. 

Født hos:      

Udstiller: Pernille de Neergaard, Ørningevej 41 , 4140 Borup. 

Forædlingsgrad:   

F:    M:     

MF:    MM:     

MMF:    MMM: 

 

Klasse 5  5-års og ældre gangartshopper 

 

32  

HAYMO´S FUKÉ 0006925   

Født: 26042000. Farve: sort Mærkning:  chip v.s.hals 208210000100769. 

Født hos: Margit Laursen Sdr. Jernløsevej 77 Sdr. Jernløse 4420 Regstrup 

Udstiller: Kit Andersen, Torupvejen 54 , 3390 Hundested. 

Forædlingsgrad:   

F: VALHALLA´S MORE MAGIC 9602464 M: FARON WC 72 II A  

MF: MERLYN WELSH DIAMOND WDH 9 MM: VALHALLAS BOLERO WC 58 II A  

MMF: TREFAES DON WCH 1 MMM: KILDEMOSE BUTTERFLY WM 307 II KL A 

Medbringer føl  

 

Klasse 7  3-års gangartshopper 

 
33  

TC MISS MAJA 208333SP1202402    

Født: 21052012. Farve: mørk brun Mærkning:  chip v.s.hals 208246000002063. 

Født hos: Stutteri Two Colours v/ Ida Fennet Grønholtvej 60  3480 Fredensborg 

Udstiller: Stutteri Two Colours v/ Ida Fennet, Grønholtvej 60 , 3480 Fredensborg. 

Forædlingsgrad:   

F: MISTER MALTHE NFHR-E 108  M: FREJA SFR 1066 FOR  6666  66  765  6  

MF:                                                                                                         MM:     

MMF:                                                                                                         MMM: 



34  

SUCENTE - LAU 208333SP1200727   

Født: 01032012. Farve: rød Mærkning:  chip v.s.hals 208246000002847. 

Født hos: Boy Lauritsen Sdr. Lemvej 11, Lem  7860 Spøttrup 

Udstiller: Tanya Willemoes Sørensen, Kratvej 4 , 4623 Lille Skensved. 

Forædlingsgrad:  17,5 

F: NØRLUNDS VINCENTE SPH 193  M: SUSETTE SDH 182 DH  8787  67  688  8  

MF: HORSEGATE MINSTREL DE322222702484 MM: SWEET SEVENTEEN DE322220017089 HSP  

MMF: LYDSTEP REWARD 12642 WSB MMM: SONJA DE322220012585 H 

 

28  

TOFTEGAARDS GURLIE 208333SP1203241   

Født: 10052012. Farve: skimmel Mærkning:  chip v.s.hals 208210000401308. 

Født hos: Lars Andersen Tysingevej 28  4360 Kr Eskilstrup 

Udstiller: Lars Andersen, Tysingevej 28 , 4360 Kr Eskilstrup. 

Forædlingsgrad:  24,5 

F: TOFTEGAARDS HURRICANE SPH 182                          M: KULIS GOLDEN GIRL SDS 367 DS  8767  66    6  

MF: GOLDEN DANCER DE343445502587                                  MM: MELLI'S MONTANA DE335350104397 Hauptstutbuch  

MMF: BAYUS DE335350086086                                                  MMM: MON CHERI DE335350112892 Hauptstutbuch 

 
                                                          

Årets Springhoppe  

2014 
Hedemands Felicia  GRSDH 652 eft. 

Charming-Boy.SE.M. SPH 164 

Opdrættet af Hans Hedemand, Odense  

 

 

 

 

 

Årets Dressurhoppe  

2015 
Nørlunds Spring Flower  GRSDH 650 eft. 

Boogie Dancer SPH 188 

  

Opdrættet af  Stutteri Stald Nørlund 

v/fam. Sørensen,Skanderborg 

 



 

Ærespræmiegiverne til hoppekåringen i 

Region Sjælland. 

                     
Rideudstyr til hest og rytter - Teglværksvej 8 - 4681 Herfølge 

 

 

 

 
Alm. Brand hesteforsikring - telefon 35 47 74 84 

 

 

Borupvej 65 - 3320 Skævinge – telefon 48 28 90 58 

 

 

Husk at støtte vores sponsorer – de støtter os  

 

 

http://www.pro-hest.dk/
http://www.almbrand.dk/


 

Ærespræmiegiverne til hoppekåringen i 

Region Sjælland. 
 

 

Aaholm Rideudstyr - Ejbyvej 108 - 4632 Bjæverskov 

 

 

 

 

Vestergade 14 - 4600 Køge 

 

 

Bukkerupvej 195 - 4360 Kr. Eskilstrup - Døgnservice på tlf. 5916 2160 

 

 

Husk at støtte vores sponsorer – de støtter os  

 

 
 
 
 

http://www.din-hest-i-fokus.dk/hestedoktoren


 
Følskue 

 
Bemærk: Alle DSP følskuer afvikles indendørs. KUN føllene slippes løse inde på banen. 

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.  

Bedømmelserne foregår indendørs på trekantsbane . 

 

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 

Alle føl i hvert hold skridter på ring indtil dommerne giver besked. Derefter kommer føllene ind, en ad gangen. Der 

stilles op foran dommerne, når disse giver besked, skridtes der på lille trekant, stilles op foran dommerne, der giver 

besked om at trave på stor trekant. Dommerne giver besked på at føllet kan slippes løs, hoppen mønstres fortsat ved 

hånd i trav på trekant. Der løbes to omgange, sådan at man ser føllet i både trav og galop.  Når alle føl i klassen har 

været igennem, kommer hele klassen ind i katalog rækkefølge til oprangering og karakteristik 

 

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.  

 
Fremvisningsprocedure af 2-års hopper: Alle 2-års-opperne skridter på ring indtil dommerne giver besked. Derefter 
kommer hopperne ind enkeltvis.  Der stilles op foran dommerne, når disse giver besked, skridtes der på lille trekant, 
stilles op foran dommerne, der giver besked om at trave på stor trekant. Når alle hopper i klassen har været igennem, 
kommer alle hopper ind i katalogrækkefølge til oprangering.  
Der gives en kort, mundtlig karakteristik af hvert enkelt hoppe, og der udtages evt. hopper til 2 års finalen ved 
Eliteskuet.  Hold dig orienteret på dagen. 
 

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 desværre IKKE  være Besigtiger/mærker tilstede fra SEGES  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                 

 

 

 

EQUSANA Pony Championat 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Alle kårede ponyer kan deltage. 

                       Alle ponyer hvor moderhoppen og/eller faderhingsten er kåret i et ponyavlsforbund under Videncenter for landbrug(Seges)             

                       kan deltage  

WWW.DSPCHAMPIONAT.DK 
 

 
 
 
 
 
 

Kvalifikationsstævner 2015 

Fyn og Sydjylland. Ikast Ridecenter d. 30. August 

Sjælland. Stengaarden, Haslev d. 5. September 

Nordjylland. Finstrupgaard d. 6. September 

Midtjylland. SPIR, Randers d. 3. Oktober 

 

Semifinaler og Finaler 

DRESSUR: Ikast Ridecenter d. 23.-25. Oktober 

SPRINGNING: Ikast Ridecenter d. 30.-31. Oktober 

 



Klasse 1 Hoppeføl 
40  

FIRST PETITE NOBILITY 208333SP1502501   

Født: 18062015. Farve: palomino Mærkning:   . 

Født hos: Nille Thougaard Thomsen Hjallerupvej 11  9330 Dronninglund 

Udstiller: Nille Thougaard Thomsen, Hjallerupvej 11 , 9330 Dronninglund. 

Forædlingsgrad:  57,7 

F: FS CALIMERO SPH 201  M: PASHA'S PETITE OX OX 2799 DS  7776  75  877  7  

MF: MA MANAYA'S PASHA OX AV 802179292 MM: ZAZA OX OX 635   

MMF: TOUCHE OX OX 326                                                                 MMM: ILAMANTE OX OX 83 I B 

 

41  

TT CALLE CLARITY 208333SP1500376   

Født: 02042015. Farve: brun Mærkning:   . 

Født hos: Maria og Ole Dall Troldebjergvej 7, Ladby  4700 Næstved 

Udstiller: Maria og Ole Dall, Troldebjergvej 7, Ladby , 4700 Næstved. 

Forædlingsgrad:  54,6 

F: JOOP 18 SPH 183  M: BEAUTY ESSDH 428 DH  8978  68  788  8  

MF: KRIMH OX A 4263 MM: ASHBY STAR M28811   

MMF: CHANCLEY NARRATOR H14331                                          MMM: STARLETTA M26528 

 

42  

ØRNAGERGÅRD PRIMA DONNA 208333SP1501618   

Født: 10052015. Farve:  Mærkning:   . 

Født hos: Svend Erik Nielsen Hyllestedvej 11  4261 Dalmose 

Udstiller: Svend Erik Nielsen, Hyllestedvej 11 , 4261 Dalmose. 

Forædlingsgrad:  42,2 

F: LYKKEHØJS DREAM OF DORNIK SPH 206                  M: ØRNAGERGÅRD STELLINE SDS 562 DS  8777  77  665  7  

MF: ANTARIO N ESPH 107                                                 MM: STELLA AF NY KROGSGÅRD SDS 101 DS  7666  66  776  6  

MMF: STARLIGHT AF RAADALGAARD SPH 87                        MMM: JULIE JANE SDS 57 DS  6576  77  76  7    
 
Klasse 2 Hingsteføl 
 
43  

LEVITA'S DAZZLER 208333SP1501630                                                   TIL SALG 

Født: 08052015. Farve: rød Mærkning:   . 

Født hos: Linea Fogh Pedersen Hemmeshøjvej 4  4241 Vemmelev 

Udstiller: Linea Fogh Pedersen, Hemmeshøjvej 4 , 4241 Vemmelev. 

Forædlingsgrad:  38,1 

F: LYKKEHØJS DREAM OF DORNIK SPH 206                  M: TOFTEGÅRDENS ALENA RSDH 174 DH 8777 88 677 8  

MF: LADY'S WISE GUY H20148                                                  MM: ANDRA DE334346014596   

MMF: BRILLANT DE335350062878                                             MMM: ANNAIS DE334346072990 

 

44  

TOFTEGAARDS DUMLE 208333SP1502594   

Født: 14052015. Farve: rød Mærkning:   . 

Født hos: Lars Andersen Tysingevej 28  4360 Kr Eskilstrup 

Udstiller: Lars Andersen, Tysingevej 28 , 4360 Kr Eskilstrup. 

Forædlingsgrad:  28,4 

F: LYKKEHØJS DREAM OF DORNIK SPH 206                   M: KULIS GOLDEN GIRL SDS 367 DS  8767  66    6  

MF: GOLDEN DANCER DE343445502587                                  MM: MELLI'S MONTANA DE335350104397 Hauptstutbuch  

MMF: BAYUS DE335350086086                                              MMM: MON CHERI DE335350112892 Hauptstutbuch 

 



45  

MOONDANCER 208333SP1502132   

Født: 23052015. Farve: rød Mærkning:   . 

Født hos: Ronja Karoline Køhler Vrangstrupvej 57, Ågaarden  4171 Glumsø 

Udstiller: Ronja Karoline Køhler, Vrangstrupvej 57, Ågaarden , 4171 Glumsø. 

Forædlingsgrad:  34,7 

F: LYKKEHØJS DREAM OF DORNIK SPH 206              M: MAJ I AF LERGRAVEN SDH 517 DH  8877  67  788  8  

MF: ZENDRO SPH 132                                                            MM: NØRLUNDS SACHA SDS 347 DS  6766  88  877  7  

MMF: DIAMANT N DE322220056897                     MMM: NØRLUNDS SAMANTHA RSDH 132 DH 7777 77 787 8  

 

46  

RONALDO E 208333SP1501737   

Født: 28052015. Farve: rød Mærkning:   . 

Født hos: Dorthe Egekjær Dyssevej 1, Kirke Helsinge  4281 Gørlev 

Udstiller: Christine Larsen, Gammelgårdsvej 20 , 4000 Roskilde. 

Forædlingsgrad:  39,3 

F: LYKKEHØJS DREAM OF DORNIK SPH 206                 M: KONIJENPAD LARISSA SDH 243 DH  7778  88  797  8  

MF: ORCHARD D'AVRANCHES H15239                                   MM: BEUKENHOF'S PATRICIA 97.00050   

MMF: BOKKESPRONG CZARDAS H13738                       MMM: BEUKENHOF'S SABINA M29884 

 

47  

MESSI E 208333SP1501736   

Født: 29052015. Farve: rød Mærkning:   . 

Født hos: Dorthe Egekjær Dyssevej 1, Kirke Helsinge  4281 Gørlev 

Udstiller: Dorthe Egekjær, Dyssevej 1, Kirke Helsinge , 4281 Gørlev. 

Forædlingsgrad:  37,7 

F: LYKKEHØJS DREAM OF DORNIK SPH 206                 M: VASEHØJS THIARA RSDH 363 DH  7777  78  877  8  

MF: COELENHAGE'S PURIOSO SPH 129                                MM: NØRLUNDS SAMANTHA RSDH 132 DH 7777 77 787 8   

MMF: DARINO DE337380166991                                             MMM: STEFFI B 1280 H DE305053047385 

 

48  

TOFTEGAARDS DOLAR 208333SP1502595   

Født: 05062015. Farve: brun Mærkning:   . 

Født hos: Lars Andersen Tysingevej 28  4360 Kr Eskilstrup 

Udstiller: Lars Andersen, Tysingevej 28 , 4360 Kr Eskilstrup. 

Forædlingsgrad:  26,4 

F: LYKKEHØJS DREAM OF DORNIK SPH 206        M: TOFTEGAARDS VALUTA BRSDH 661 BRDH  8878  67  7.57.58.5  8  

MF: TAI CALIDO SPH 116                                        MM: TINGERUP'S BARBETTE BSDH 360 FOR  6676  45  756  6  

MMF: HOLMGAARDS BENJAMIN SPH 85              MMM: SALINAS FELIPPA WM 720 II KL A 

 

49  

LUNDEGAARDENS DON JUAN 208333SP1502207   

Født: 11062015. Farve: lys brun Mærkning:   . 

Født hos: Lundegaard I/S Everdrupvej 27  4733 Tappernøje 

Udstiller: Lundegaard I/S , Everdrupvej 27 , 4733 Tappernøje. 

Forædlingsgrad:  25,2 

F: LYKKEHØJS DREAM OF DORNIK SPH 206                   M: DÉJAVÚ AF STENSNÆS ESDH 159 DH 8798 76 788 8 

MF: MANITU N. ESPH 95                                                              MM: LOLA ESDS 141 DS  7785  65  556  6  

MMF: CANSAS ESPH 65                                               MMM: METTE NF 552 II KL A 

 

 
 



50  

HEJNINGES QATO 208333SP1502340   

Født: 25062015. Farve: sortbrun Mærkning:   . 

Født hos: Rikke Pedersen Hovvejen 10, Hejninge  4200 Slagelse 

Udstiller: Rikke Pedersen, Hovvejen 10, Hejninge , 4200 Slagelse. 

Forædlingsgrad:  23,5 

F: MISTER MALTHE NFHR-E 108                                       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 

 

51  

MARS STENGAARD 208333SP1502318   

Født: 19062015. Farve: rød Mærkning:   . 

Født hos: Anita og Leif Stengaard Hansen Grønhøjgårdsvej 4, Stengaard  4690 Haslev 

Udstiller: Anita og Leif Stengaard Hansen, Grønhøjgårdsvej 4, Stengaard , 4690 Haslev. 

Forædlingsgrad:  29,6 

F: OFFEM MINOS HE.STB. 224                                           M: ATHENE STENGAARD SRSDH 578 SRDH  9888  68  888.5  9  

MF: ATLAS STENGAARD SPH 152                                     MM: FARAHNAZ DU BOIS ESDS 413 DS  8877  56  676  7  

MMF: NUT OX A 2244                                                    MMM: FARA DIBA NPA 81.12 

 

52  

POPPELGÅRDENS PRINS PARIS B 208333SP1502073   

Født: 14052015. Farve: lys brun Mærkning:   . 

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

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

Forædlingsgrad:  44,4 

F: POPPELGÅRDENS DA CAPO SPH 222                                    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. 

 
 
Klasse 3 2-års hopper  
 
53  

FIRST DIAMOND OF DORNIK 208333SP1300573   

Født: 05042013. Farve: brun Mærkning:  chip v.s.hals 208210000454516. 

Født hos: Helle Vulpius Klarupvej 24  4370 Store Merløse 

Udstiller: Helle Vulpius, Klarupvej 24 , 4370 Store Merløse. 

Forædlingsgrad:  16,6 

F: LYKKEHØJS DREAM OF DORNIK SPH 206               M: RYTTERGÅRDENS NIKA RSFR 1202 ROR-F1  6776  66  666  6  

MF:                                                                                      MM:     

MMF:                                                                                      MMM: 

 

54  

EMMELIN 208333SP1301068   

Født: 08052013. Farve: skimmel Mærkning:  chip v.s.hals 208210000453826. 

Født hos: Lotte Petersen Hørlykkevej 14, Hjembæk  4450 Jyderup 

Udstiller: Lotte Petersen, Hørlykkevej 14, Hjembæk , 4450 Jyderup. 

Forædlingsgrad:  12,7 

F: TOFTEGAARDS HURRICANE SPH 182                       M: DECHESS SFR 943 FOR  6666  65  767  6  

MF: SONNY BOY 9307961                                                         MM: DEBBIE SFR 534 FOR  7656  76  666  6  

MMF:                                                                              MMM: 



 
 

 

 



Aktivitetskalender 2015 
 

14.august                Hoppekåring –sadelkåring og følskue, Hammelev Ridecenter, Kirkestræde 6,  

                                6500 Vojens-  Mærkeplads 

 

15.august                Hoppekåring –sadelkåring og følskue, Toftegaarden, Tysingevej  28, 4360 Kr.Eskilstrup 

 

16.august                Hoppekåring –sadelkåring og følskue, Finstrupgaard, Dallvej 5 , 9230 Svenstrup J 

                                Mærkeplads 

 

21. august               Indsyning af hingste og  hopper til stationsafprøvning, Finstrupgaard, Dallvej 5 ,   

                                9230 Svenstrup J 

 

29.august                Eliteskue, Ikast Ridecenter, Navervej 23, 7430 Ikast 

 

30.august                Kvalifikationsstævne til championat, Ikast Ridecenter, Navervej 23, 7430 Ikast 

05.september              Kvalifikationsstævne til championat, Stengaard, Grønhøjgårdsvej 4, 4690 Haslev  

06.september          Kvalifikationsstævne til championat , Finstrupgaard, Dallvej 5 , 9230 Svenstrup J  

 

18. september         Afsluttende prøve for hingste og hopper til stationsafprøvning, samt sadelkåring  

                               for hopper, Finstrupgaard, Dallvej 5 , 9230 Svenstrup J 

03.oktober                Kvalifikationsstævne til championat, Sportsrideklubben i Randers,  
                                    Tebbestrupvej 173, 8940 Randers SØ 

23.-25.oktober          Championats Semifinaler og Finaler i dressur, Ikast Ridecenter, Navervej 23,  
                                     7430 Ikast 

30.-31.oktober          Championats Semifinaler og Finaler i springning, Ikast Ridecenter, Navervej 23,  

                                 7430 Ikast 

 

 

 

    Årets  2-års hoppe   2014                  Årets Hoppeføl 2014                         Årets Hingsteføl 2014  
Langbjerg’s Di Lux eft.                                             Gaia M eft.                                                         Midtjydens Cassius eft. 

Bomgaardens Dicaprio SPH 187                              Bongaardens Bravour SPH 214                        FS Calimero SPH 201                    

Opdrætet af                                                              Opdrættet af                                                      Opdrættet af 

Margit Hovkjær Nielsen, Farsø                                Ditte Lise Dahl, Havndal                                     Brian Petersen, Grindsted  



 
 

Husk at støtte vores sponsorer – de støtter os 


