
Maya’s Nancy ESDH 435 Elitehoppe 

Hoppen Maya’s Nancy er udnævnt til Elitehoppe pr.25.10.16. Hoppen er født d. 27.03.1995 hos G.Koerts i 

Holland og ejes i dag af John Villadsen i Gjern.  

Hoppen blev fremstillet kåring i 2009, hvor hun  

blev kåret i SDH . Hoppen er  efter Orchard 

D’avranches , mor er Maya’s Bianca og morfar er 

Flora’s Hof Minstrel. 

 

Maya’s Nancy har fået 9 afkom  

( her på billedet 20 år gammel med sit føl 

J.B.Flashdance) 

Der er to født i Holland, inden hun kom til 

Danmark 

2000 Maya’s Wendo eft. Vita Nova’s Hanassie ( 

NL ) 

2001 Maya’s Ynske eft. Kielshoop Honeydas ( 

NL ) 

2009 Hingsteføl efter  XX -hingst 

 

2010 Jægersborgs Gentleman eft. Dressman II SPH 161 

2011 Jægersborgs Nadine SRSDH 651 eft. Dressman II SPH 161 

2012 Jægersborgs Don Corleone SPH 224 eft. Chamberlain SPH 113 

2013 Jægersborgs Naomi BRSDH 716 eft. Chamberlain SPH 113 

2015 J.B. Flashdance eft. Nørlunds Don Satchmo SPH 213 

2016 J.B. Mirage eft. Nørlunds Don Satchmo SPH 213 

Jægersborgs Nadine  i Verden                                       Jægersborgs Gentleman  

Særligt kan nævnes omkring afkom kan nævnes, at den hollandske Maya’s Wendo går dressur på 
landsplan i Holland. Her hjemme er der sølvmedaljehoppen Jægersborgs Nadine, som gik sin sadelkåring 
med et flot resultat på 811 point i dressur, samt hun sidste år blev en samlet nr 2 til finalen i championatet. 
Hun går nu op til LA4 på distriktsplan. Hun blev i øvrigt eneste danske pony, som blev udtaget til 
International Pony Dressage Cup i Verden i sommer, hvor hun også deltog i finalen. Helbror Jægersborgs 
Gentleman har deltaget ved championatet som 4-års og 5-års, og går nu op til LA4. Hingsten Jægersborgs 
Don Corleone blev avslgodkendt som 3-års sidste år, gik sin stationsafprøvning sidste efterår med 815 
point i samlet resultat, kåret som årets Springhingst med sølvmedalje i år, samt han har vundet 
kvalifikationsstævne til championatet i år i begge discipliner i september, og er derfor med til semifinalen 



her i november . Hans helsøster bronzemedaljehoppen  
Jægersborgs Naomi har gået afprøvning i begge discipliner ved 
kåringen i sommer, fik sit bedste resultat i springning med flotte 
825 point. Blev ved eliteskuet i år udnævnt til Årets Springhoppe. 
J.B. Flashdance var med til eliteskuet sidste år som føl, og blev 
nummer to i finalen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jægersborgs Naomi                                              Jægersborgs Don Corleone (over og under ) 

 

 

Dansk Sports Ponyavl ønsker et stort tillykke med det flotte avlsresultat.  

 


