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Nyhedsbrev Januar 2017  

Kære medlem af PSA.  
 
Du og din familie ønskes et rigtig godt og gyldent nytår. Vi håber på mange hyggelige og sjove stunder 
sammen i 2017. 
PSA´s bestyrelse takker jer medlemmer, for året der er gået.  
Vi har fået bred opbakning fra medlemmer, med mange deltagende til vores arrangementer. Det giver en 
fantastisk stemning samt større konkurrence når vi er flere. Vi håber selvfølgelig at det er en tendens der 
fortsætter i mange år endnu, så vi kan blive endnu større og fremme avlen. 

Opsummering på 2016 
Vores hingstekåring blev sidste år afholdt i april på Allerupgaard på Fyn. De fire tilmeldte hingste opnåede 
alle kåring. Dagens bedste hingst blev Richelieu´s Fiévre d´Or (Shulay Gold Fever/Blue Hors Don Schufro), 
der ligeledes vandt titlen ”Best in Show” samt bedste farve. Han fik 9 i helhed og dermed 2 års 
bedækningstilladelse med adgang til materialeprøven 2017. 

 

Hingsten Made Special (Kærgaardens Margaux/Pontus) opnåede 8 i helhed og fik dermed avlsgodkendelse 
samt adgang til årets fælles materialeprøve. Han bestod prøven i september med 741 point og er dermed 
endeligt kåret i PSA. 
Til hingstekåringen i april var ligeledes hingsten Solvangs Mr. Manpower (Stargolds Cream/Sidney). Han 
opnåede 7 i helhed og blev dagens bedste springhingst med 8 i teknik og 8 i kapacitet. Han skal i år deltage 
i hingstekåringen og opnå 8 i helhed for at få adgang til den fælles materialeprøve i september. 
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Det samme gør sig gældende for hingsten Stærebogårds White Ghost (Wolkenwind/Stærebogårds Apollo), 
som ligeledes opnåede 7 i helhed. Vi håber på at gense begge hingste i 2017. 

Dyrskue 

I 2016 har PSA været flot repræsenteret ved både Landsskuet i Herning samt Roskilde Dyrskue. Til 
landsskuet fik hingsten Kærgaardens Amarone (Kærgaardens Margaux/Manstein) 24 point samt 
guldmedalje for sin afkomsfremstilling.  

 
 

På Roskilde Dyrskue deltog Stærebogårds White Ghost samt Mr. Victory Minded 
(Mr.Chapman/Kassander), begge heste opnåede 23 point samt ærespræmie.  
 

Hoppeka ring pa  Sjælland  

I sensommeren 2016 afholdte vi hoppekåringer og føl- og plagskue i både Jylland og på Sjælland.  
På Sjælland blev bedste hoppe Princess Jasmin (ukendt afstamning) med 8 i helhed. Hoppen Suna´s 
Golden Souvenir (Strathies Baltimore/Jesco) blev kåret med 6 i helhed og vandt titlen som bedste farve. 
Bedste føl blev Matcho Minded (Mr. Victory Minded/De Noir) som opnåede 9 i helhed. Et spændende føl 
vi håber på at se mere til i fremtiden.  
Den 1 årige hoppeplag Haukohl´s Ziwa (Shulay Gold Fever/ukendt) opnåede 8 i helhed. Jerichau´s Golden 
Girl (Aastrupgaards Safir/Den Bramel´s Baya) opnåede ligeledes 8 i helhed. 

”Best in Show” titlen gik til den 2 årige Bryggergårdens Ginger Ale (De L’Or/Stargolds Cream), der også 
opnåede 9 i helhed. 

I Jylland var der stor tilslutning til 
arrangementet.  

Dagens bedste hoppe blev Suna’s Golden Melody (Charming-Boy SEM/Crown’s Blue Pearl), hun opnåede 

ligeledes titlen som ”Best in Show” og blev kåret med 8 i helhed. På andenpladsen kom Soevang’s 
Envy Me (Kærgaardens Amarone/Heimdals Happy Hero) kåret med 8 i helhed. Agesergaards Golden Saga 
(Aastrupgaards Golden Flying/Ovington Remus) fik 8 i helhed og hoppen Digtergårdens Gucci (Klemholms 
Guldfax/Heimdals Hamlet) blev kåret med et 7 tal. Sidst men ikke mindst fik cremello hoppen Moelleaaens 
Bonny Lass (Golden Benjamin/Crown’s Blue Pearl) et 7 tal i helhed. 
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Der har været en rigtig høj kvalitet blandt de fremstillede føl i 2016. Det er en tendens vi håber fortsætter, 
for det lover rigtig godt for den næste generation af palomino rideheste og ponyer. 
Dagens bedste føl blev Hanstedlund’s Golden Danger (Shulay Gold Fever/Weltjunge) som fik en flot 
bedømmelse og et 8 tal i helhed. Dagens andenbedste føl blev ponyføllet Hedegaardens Chrispy Hit 
(Nørlunds Charming Hit/Stargolds Cream) der også blev belønnet med 8 i helhed. 
Hoppeføllet Hanstedlund’s Prima Donna (Shulay Gold Fever/FS Dior Deluxe) fik et 8 tal i helhed. 
Hingsteføllene Amazing Dreamline (Kærgaardens Amarone/Heimdals Hamlet) og Gandrups Golden 
Toddler (Shulay Gold Fever/Don Diamond) fik begge 8 i helhed. 

 
Samme dag stillede 2 plage til bedømmelse. Disney Charmer (GP Don Chico Højgård/Turban Rose) 
opnåede 7 i helhed, og charmetrolden over dem alle Aastrupgaards Orion (Hermits Chariot/Barflat 20th 
Century Boy) fik 6 i helhed. 
Det har været nogle skønne dage med kåringer og følskuer, og vi kan kun sige at vi ser frem til hvad PSA’s 
medlemmer kommer med i 2017. 
Både i Jylland og på Sjælland blev arrangementerne afholdt i samarbejde med Dansk Pinto Forening. Vi kan 
med glæde allerede nu fortælle, at vi i 2017 vil fortsætte det tætte samarbejde omkring kåringer og skuer. 
 

            

Nu starter vi 2017 

med et brag af et palomino a r 
 
Kære medlemmer, det er nu tid til at forny jeres medlemskab. Hvis dette gøres senest 31. januar vil i have 
stemmeret til vores generalforsamling.  

 
PSA har fortsat brug for medlemmer for at kunne overleve. Så derfor, hvis du på et tidspunkt i fremtiden 
har planer om at gøre brug af os, så støt os allerede nu. Hvis ikke du har brug for et aktivt medlemskab, kan 
man også oprette et passivt medlemskab som også giver adgang til at indberette ride resultater til vores 

rangliste. Vinderen af ranglisten vinder et flot dækken samt en vandrepokal.   
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Vi er en social forening, der hygger os til vores arrangementer. Her er alle velkomne og vi har altid vores 
smukke heste at kunne tale i timevis om. 

Hingsteka ring 2017 

Igen i 2017 vil vi gerne se jer til hingstekåringen på Allerupgård den 1. april. Kom og støt op om 
arrangementet og måske kan du finde lige den hingst der passer til din hoppe. Vi håber på mange 
deltagende hingste og forhåbentlig et par gengangere fra sidste år.  

 

 

 

 

 

 

PRISLISTE 2017 

Aktivt medlemskab   400 kr. 

Familie medlemskab   575 kr. 

Passivt medlemskab/ridekontingent 225 kr. 

 

Indbetaling til bank: Reg. Nr. 3675 Konto nr. 40006583 

Mobilepay: 30 51 95 56 Ann Kristina Pedersen 

 

 

AKTIVITETER 2017 

Hingstekåring på Allerupgård 1. april 

Landsskuet i Herning 29. juni – 1. juli 

Roskilde Dyrskue 26. – 28. maj 

Hoppekåring Sjælland 27. august 

Hoppekåring Jylland 16. – 17. september 

LINKS 

www.palomino-psa.dk  

www.roskildedyrskue.dk 

www.landsskuet.dk 

www.pinto.dk 

www.allerupgaard.dk 

www.seges.dk 
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