
Kat 1 

Digtergårdens Madonna 
Stg. 165 pibe 19 

Hoppe med god type, passende dybde og bredde, kønt hoved, lidt kort nakke, velrejst hals, god skulder, velmarkeret 

manke, ret god lige overlinje, lang lænd, passende langt kryds, mere muskulatur ønskes. Lemmerne passende ført og 

velstillet. Hove brudt tåakse v. for, underløbende dragter i bag. Bevægelsen god i skridt, særdeles god i trav, god i 

galop. 

8887 87 898 helhed 8  Springning  Teknik 7,0  Kapacitet  7,5  - RDH bestået rideprøve med 7,26 

Farve: 8 

Gul grundfarve, flere sorte pletter, blommet. Hvis man få røde hår i halen. Godt guldskær. 

Dagens bedste hoppe. 
 

Kat 2 

Ametyst 
Stg. 164 pibe 19,5 

Hoppe af god type, god harmoni, passende dybde og bredde, kønt udtryksfuldt hoved, velansat velrejst hals, lidt stejl 

skulder, middellang manke, god overlinje, lidt overbygget, stram lænd, middellangt lidt hældende kryds. Lemmerne 

passende føre. Hove underløbende dragter. Bevægelsen god i skridt, ret god i trav og galop. 

8978 77 877 helhed 8  Springning  Teknik 7,5  Kapacitet 8 - RDH bestået rideprøve med 7,32 

Rød 

 

Kat 3 

Top Gun Minded 
Stg. 171 pibe 19,5 

Særdeles god, harmonisk, vellinjeret vallak med passende dybde og brede, kønt hoved, god nakke, velansat, 

velformet og velrejst hals, lidt stejl skulder, velmarkeret manke, god dog lidt vigende overlinje, passende langt 

velformet kryds. Lemmerne passende føre for, indfod v. for, velstillet, men knap tør nok bag. Bevægelsen god skridt 

men snæver bag, god trav og galop. 

9988 77 888 helhed 8 Springning  Teknik 7,5  Kapacitet 7 - RDH bestået rideprøve med 7,73 

Farve: 9 

God gul grundfarve, lidt blommet, hvis man og hale med få røde hår. Fantastisk godt guldskær. 

Bedste farve - Best in show. 
 

 

 

 

 



Kat 4  

Brudlykke´s Beloving Rosie 
Stg 164 pibe 19,5 

Passende stor hoppe af god type, passende dybde og bredde, kønt hoved, velrejst passende lang hals, god skulder, 

velmarkeret manke, ret god overlinje, lidt muskelfattig, stram lænd, lidt toppet muskelfattigt kryds. Lemmerne 

passende føre og tørre, indfodet v. for, indunder stillet bag. God hovform. Bevægelsen vig bag i skridt, ret god i trav, 

mere elasticitet ønskes, ret god i galop mere rummelighed ønskes. 

8887 77 777 helhed 7  DS 

Farve: 8 

Rødguld ensartet grundfarve, stor hvid plet under maven, hvidt forknæ, samt hvidt op ad et bagben. Hvid man og 

hale med få røde hår. Godt guldskær. 

 

Kat 5 

Axell´s Fleetwood 
Stg 162 pibe 20,5 

Hoppe af ret god type, rigelig dybde, passene bredde, almindeligt hoved, velrejst velformet og velansat hals, stejl 

skulder, velmarkeret manke, ret god overlinje, lang lænd, velformet kryds, gode lår. Lemmerne passende føre, smal 

hov v. for. Bevægelsen ret god i skridt, trav og galop. 

7877 78 777 helhed 7  DS 

Farve: 7 

Gul grundfarve meget meleret, med grå dækhår. Hørfarvet man og hale. Guldskær savnes. 

 

Kat 6 

Stemmild´s Moët Rosé Imperial 
Stg. 153 pibe 18,5 

Hoppe af god type, passende dybde og middel bredde, kønt hoved, velrejst men kort hals, god skulder, kort 

markeret manke, ret god overlinje, stram lænd, middellangt passende skråt krydt. Lemmerne passende føre og tørre, 

indsunket under begge knæskaller. God hov form. Bevægelsen middel i skridt fletter for, ret god i trav, mere knæ og 

hase aktion ønskes, ret god galop. 

8787 68 677 helhed 7    F3 

Cremello 

 

Kat 7 

Brudlykke´s Renesmee 
Toårs hoppeplag med god type og aldersmæssig udvikling, gode passende rammer, passende ført fundament. 

Spændende hoppeplag i god udvikling. 

8887 helhed 8 



Kat 8 

Lundsgaards Witano 
God, hingsteplag med god type, i god udvikling, godt udfyldte rammer, passende ført, godt fundament, særdeles god 

trav, med god haseaktion. Spændende 2 års hingsteplag ser frem til at se dem til videre fremstilling. 

8898 Helhed 8 

Kat 9 

Harvest Hector 
Pony hingsteplag med særdeles god type og harmoni, særdeles gode rammer, passende ført fundament. God 

bevægelse. Rigtig tiltalende 1 års hingsteplag med godt udtryk. 

9988 helhed 9 

Bedste hingsteplag - Bedste plag 

 

Kat 10  

Cayus S 
Hingsteplag af ret god type, tilpas udfyldte rammer, passende føre lemmer, brudt tåakse begge for. Bevægelsen god 

i skridt og ret god i trav og galop. 

7867 helhed 7 

Bedste mønstre 

Kat 11 

Soleil Gracieux 
God udtryksfuld hoppeplag med gode rammer, fundament passende ført og tørt, ret god skridt, trav og galop. 

Harmonisk 1 års plag med et særdeles godt fundament. 

8897 Helhed 8 

 

Kat 12 

Stauslykke´s Kali 
Hoppeføl med særdeles god type, udtryksfuld, særdeles gode rammer, særdeles godt fundament, god skridt, ret god 

trav, god galop. Meget tiltalende palomino føl.  2-7 

9998 Helhed 9  

Kat 13 

Hejndorfs Agnes 
Hoppeføl af særdeles god type, særdeles gode rammer, vender rigtigt, godt fundament med god lårmuskulatur, 

bevægelsen god i skridt, særdeles god i trav og galop. Smukt tiltalende harmonisk hoppeføl. 1-7 

9999 Helhed 9 

Bedste palomino hoppeføl  - Dagens bedste føl 
 



Kat 14 

Abella Girl Holy Z 
Hoppeføl af god type, gode rammer, brudt tåakse begge for. Bevægelsen god i skridt, ret god i trav, god i galop. Godt 

hoppeføl med tilpas udvikling. 7-7 

8878 Helhed 8 

Kat 15 

Digtergårdens Anemone 
Hoppeføl af særdeles god type, harmonisk og vellinjeret, særdeles gode rammer, godt fundament. Bevægelsen god i 

skridt og trav, særdeles god i trav. Udtryksfuldt hoppeføl. 3-7 

9988 Helhed 9 

Kat 16 

Wismut 
Hoppeføl af god type, særdeles gode rammer, godt fundament. Bevægelsen ret god i skridt og trav, god i galop. 

Harmonisk hoppeføl, lidt anonym på dagen. 6-7 

8987 Helhed 8 

Kat 17 

Waldemar H 
Hingsteføl af særdeles god type, særdeles gode udfyldte rammer, særdeles godt fundament. Bevægelsen ret god i 

skridt og galop, god i trav. Harmonisk føl lidt stramt bevægelses forløb pt. 4-7 

9997 Helhed 8 

Bedste palomino hingsteføl 
 

Kat 18 

De L´ay Wood 
Hingsteføl med god type, gode rammer, godt fundament. Bevægelsen god i skridt, prima i trav og særdeles god i 

galop. Et prima trav føl. 5-7 

8889 Helhed 8 

Kat 19 

Silverline Dabberdoo 
Et hingsteføl af særdeles god type, særdeles gode veludfyldte rammer, særdeles godt fundament, men i vækst. 

Bevægelsen god i skridt og galop, ret god i trav. Et føl i vækst. 

8887 Helhed 8 

Bedste andenløds hingsteføl 
 

 

 



Kat 20 

Aulumgaards Thalia Grace 
Et hoppeføl af god type, dejligt ædelhedspræg, velrejst fortil, middelstore rammer, godt fundament. Bevægelsen ret 

god i skridt og galop, god i trav. Ædelt hoppeføl. 

8887 Helhed 8 

Kat 21 

Bryggergårdens La Dolce Vita 
Hoppeføl af god type, med gode rammer, særdeles godt fundament. Bevægelsen god i skridt og trav, særdeles god i 

galop. Tiltalende føl. 

8899 helhed 8 

Kat 22 

Bobbel´ Or 
Hoppeføl af særdeles god type, store veludfyldte rammer, særdeles godt fundament. Bevægelsen god i skridt og 

galop, ret god og knap taktfast i trav. 

9997 Helhed 9 

Kat 23 

Sisi Q Minded 
Hoppeføl af særdeles god type, særdeles gode rammer, godt fundament med god vinkling i bagben. Bevægelsen ret 

god i skridt, særdeles god i trav og god galop. Charmerende harmonisk kønt pony føl. 

9998 Helhed 9 

Bedste andenløds hoppeføl. - Gladeste hest. 


