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Moserod´s Golden Elektra 208333PS1502245 

7-8-8-6-6-8-7-7-7 helhed 7 

Unghoppe af ret god type, passe dybde men lidt smal, kønt hoved, passende velansat hals, god skulder og 

manke, lidt muskelfattig overlinje, middellangt toppet kryds. Lemmerne føre og tørre, fransk for, flade 

hove. Bevægelsen ret god i skridt, lidt på forparten i trav og galop. 

Rødguld med god grundfarve, højre øje med blåt skær, lidt sorte hår i hale hvid man. Rigtig godt guldskær. 

 

Jerichau´s Golden Girl 208333WE1502003 

8-8-7-7-8-8-7-7-8 helhed 8 

Unghoppe af god type, passende dybde, middel bredde, kønt hoved, velansat middellang hals, middellang 

lidt stejl skulder, middellang markeret manke, ret god overlinje, lidt stram lænd, velformet kryds. 

Lemmerne passende føre og tørre, dog lidt udstået. Bevægelsen ret god men snæver og knapt taktfast i 

skridt, ret god lidt spændt i trav, rummelig men lidt på forparten i galop. Bedste palomino hoppe. 

God gul grundfarve, med godt guldskær, dog med hvide dækhår og lidt blommer. Hvid man og hale.  

 

Stald Emilys Daisy Blue 208333PS1403005 

8-8-6-7-7-8-6-7 helhed 7  

Betydelig hoppe af god type, passende dybde og bredde, kønt hoved, velansat passende lang hals, 

middelang strå skulder, velmarkeret manke, velformet muskuløst kryds, stram lænd, flot velformet kryds. 

Lemmerne passende føre, flade udtået hove. Bevægelsen god og taktfast men snæver i skridt, middel i trav, 

mere smidighed ønskes, ret god lidt på forparten i galop. 

God grundfarve, kridhvid man, lidt røde hår i halen, rigtig godt guldskær, få hvide dækhår. Bedste farve. 

 

April Minded 208333PS1400914 

8-8-8-8-7-7-8-8-8 helhed 8   

Betydelig hoppe af god type, passende dybde og bredde, kønt hoved, velansat middellang hals, passende 

lang skulder, velmarkeret manke, god overlinje, velformet kryds. Lemmerne passende føre, vinklet haser. 

Bevægelsen god og taktfast i skridt og trav, rummelig i galop. Bedste hoppe. 

Anden lød 

 

 



SunZett Heneygold 208333PS1800404 

Højtstillet føl af god type, middelstore velmarkerede rammer. Fundamentet jævnt ført men tørt. 

Bevægelsen middel lidt spændt i skridt, ret god, men lidt stiv i trav og galop, lidt mere bæring ønskes. Et føl 

i passende udvikling, men mere smidighed ønskes. 

8-8-7-7-8 

 

Gemma Minded 208333PS1801357 

Veludviklet velrejst hoppeføl af særdeles god type, kønt hoved. Gode veludfyldte rammer. Fundament 

passende ført med god ledmarkering. Bevægelsen god i skridt, let og taktfast i trav, rummelig og 

velafbalanceret i galop. Et tiltalende og velfungerende føl med godt fundament. Bedste føl og best in show 

9-9-8-9-9 

 

Stald Bækby´s Alicante 208333PS1703075 

En hingsteplag af ret god type, passende veludviklet, lidt mere hingste udstråling kunne ønskes. Gode 

rammer, passende føre lemmer. Bevægelsen god i skridt, mangler lidt energi, middel indundergrib i trav og 

galop. En meget velopdragent hingsteplag. 

7-8-8-7-7 

 


