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Kat 47 

Søgårdens Queen Machine  

8-8-8-9  6-8  9-7-7 helhed 8  DH 

Ponyhoppe af god type, passende dybde og bredde, kønt hoved, passende lang og velansat hals, lidt stejl skulder, 

velmarkeret manke, go overlinje og velformet kryds. Lemmerne passende føre, lidt rette, fransk begge for. 

Bevægelsen god i skridt, ret god men svingende for i trav, ret god lidt på forparten i galop. 

Farve 9 - God grundfarve, med lidt hvide dækhår. Kridthvid man og hale. God gulguld nuance, men 

mere guldskær ønskes. 

 

 

Kat 49 

Skovgaards Marigold 

8-9-8-7  6-7   7-7-7 helhed 7 DS 

Hoppe af god type, passende dybde og bredde, kønt hoved, velansat hals, god nakke, god skulder, knapt markeret 

manke, ret god overlinje, lang lænd og kort kryds. Lemmerne fine, stejle koder, knap tørre, indfodet begge for, 

udtået bag. Bevægelsen ret god men knap taktfast i skridt, ret god i trav og galop. 

Farve 9 – Bedste farve 

Ensartet rødguld og meget ren i farven, man og hale helt hvide. Godt guldskær over skulderen. 

 



 

Kat 50 

Klitgaards Yellow Stone 

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

Storrammet hoppe af ret god type, passende dybde og bredde, typisk hoved, middellang velansat hals, god skulder, 

kort velmarkeret manke, ret god overlinje mere muskulatur kunne ønskes, passende langt kryds. Lemmerne 

passende føre, knap tørre bag og lidt snæver bag, gode lange koder. Bevægelsen god i skridt og galop, god med god 

takt i trav. 

Farve 7 - God grundfarve, men til den lyse side, lidt sodet og mørke pletter. 

 

 

Kat 51 

Fine Miss Sunshine 

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

Hoppe af god type, passende dybde og bredde, typisk hoved, velansat og velformet hals, lang lidt stejl skulder, god 

manke, ret god lidt vigende låst overlinje, lidt toppet kryds med god muskulatur, gode lår. Lemmerne passende ført, 

knap tørt, fransk begge for. Lidt langtået. Bevægelsen ret god i skridt og trav men snæver for, middel men 

trampende i galop. 

Anden lød 

 



 

Kat 52 

Disney Charmer 

9-9-8-8  8-8   7-7-7  helhed 8 DH 

Vallak af særdeles god type, passende dybde og bredde, kønt hoved, velansat velformet hals, god skulder, tilrundet 

manke, god og muskuløs overlinje, velformet muskuløst kryds. Lemmerne passende føre, gode lange koder. 

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

Farve 8 - God grundfarve, med en del blommer. Hvid man, og med en del røde hår i halen. 

 

 

Kat 53 

Hejndorf Gilbert 

7-6-8-8 helhed 8 

Passende stor hingste plag af ret god type, middel rammer, ønskes mere udfyldte, passende ført fundament. 

Bevægelsen god. 

Fin plag med plads til udvikling. 

 

 



 

Kat 54 

Sunshine Flying Chicago 

9-8-8-9 helhed 9 

Særdeles godt hingsteføl med gode udfyldte rammer, godt fundament. Bevægelsen særdeles god. Super tiltalende 

hingsteføl. 

Bedste føl - Best in show 

 

 

Kat 56 

Digtergårdens Madonna 

8-8-8-8 helhed 8 

Hoppeføl af god type med gode rammer, godt fundament. Bevægelsen god. Tiltalende hoppeføl. 

 

 



 

 

Kat 57 

Ametyst 

9-8-7-8 helhed 8 

Hoppeføl af særdeles god type, med særdeles kønt hoved. Lemmerne fine. Bevægelsen god. Et harmonisk hoppeføl. 

 

 

 

Kat 58 

Dam´s Yuvél 

7-7-8-8 helhed 8 

Hoppeføl af ret god type, knappe rammer, passende ført fundament. Bevægelsen god. Dejligt føl med plads til 

udvikling 

 


