Elitedage Vilhelmsborg 2020
Så er årets største arrangement vel overstået – og sikke nogle dage, over 70 starter i championatet, 30
hopper og føl samt 11 hingste forsamlet på det skønne Vilhelmsborg.
Vi startede ud med at der samtidig med stævnestarten, var forbesigtigelse af hingste til kåring i
Neumünster. Her stillede 11 flot forberedte hingste op foran den tyske udtagelseskomite
Og pga. den høje kvalitet i hingstene, blev der udtaget 4 og 1 i reserve – fantastisk flot resultat
De 4 udtagne hingste er:

Barneystein e. Finckenstein og Butterfly e.
Summertime – avlet af Tonny Bang

Habanero Selsø e. Ivanhoe og Happy Feet Selsø
e. Schwarzgold – avlet af Stutteri Selsø

Heatwave Selsø e. Schwarzgold og Honeygirl e.
Sixtus – avlet af Stutteri Selsø

Hallifax Lyng e. Schwarzgold og Halle Berry e.
Aston Martin – avlet af Anne Lyngbye Melsen

Reserve: Knight Sct. Olav e. Rheinklang og Korinta Sct. Olav e. Hohenstein – avlet af Bente Retoft
Stort tillykke til de udtagne hingste og deres avlere – spændende at se dem i Neumünster
Avlsdelen fortsatte så med hoppekåringen, der som noget nyt var samlet sammen med elitedagene
Her var tilmeldt ikke mindre end 15 3-års hopper, 2 4-års og ældre og 13 hopper til endagsprøve
Desværre var en af hopperne blevet skadet og var derfor meldt fra – men ikke desto mindre et flot stort
hold i forhold til tidligere år
Og det var hopper i rigtig god kvalitet og godt forberedt til både kåring og endagsprøve - for de hopper
der var tilmeldt det
Vi så først hopperne på fast bund og derefter i ridehuset løse og for hopperne til endagsprøve – også i
løsspringning
Samtidig med hele avlsdelen, kørte stævnet på dressurbanen på gårdspladsen derudaf – dog var der lidt
udfordringer ift. en kraftig vind, der fik dressurhegnet til at vælte. Dette blev dog ændret til om søndagen,
hvor et mindre vindfølsomt hegn kom op. Stor tak til de tålmodige dressurryttere
Lørdag sluttede vi af med vores hyggelige rytter/avler aften, hvor vores dygtige kok Uffe, som sædvanligt
havde tryllet lækkert mad frem til os
Søndag gik så videre med stævnedelen, endagsprøve (hopperne under egen rytter og testrytter Mette
Riisager), fremvisning og udvælgelse af årets hingste- og hoppeføl, årets 2-års hoppe, vinder af
endagsprøve, oprangering af hopper, udpegning af præmiehopper samt medaljekåring af nogle af
hopperne
Resultatet af de forskellige begivenheder:
Føl
Der var tilmeldt 6 hingsteføl og 3 hoppeføl – knap så mange som sidste år, men stadig i en super kvalitet.
Årets hingsteføl

Årets hingsteføl blev det yderst velgående
hingsteføl Emei Soleil e. Millennium og Emei Ora
e. Hibiskus avlet af Gadebjerggård,

efterfulgt af Elektric Spirit e. Ivanhoe og Eranntis
e. Schwarzgold avlet af Annegrete Jacobsen og
Anders Brusendorff, et føl af særdeles god type
med en rummelig og taktfast bevægelse,

tæt fulgt af Final Recall Stærkjær e. Luxus Selsø
og Fru Jensen xx e. Special Quest xx avlet at
Stutteri Stærkjær, et ædelt og charmerende føl
af god type, med en taktfast og rummelig
bevægelse.

Så fulgte Helumhej von Hestebjerggaard e.
Ivanhoe og Heronia von Hestebjerggaard e.
Kaiser Wilhelm avlet af Hestebjerggaard, et
stort, velproportioneret føl med god udstråling
og en god bevægelse.

Herefter Hermes Selsø e. Luxus Selsø og
Honeygirl e. Sixtus avlet af Stutteri Selsø, et føl af
særdeles god type med en god og taktfast
bevægelse

og derefter Geranium Selsø e. Luxus Selsø og
Galina Selsø e. Imhotep avlet af Stutteri Selsø, et
vellinieret føl af særdeles god type med en god
bevægelse.

Årets hoppeføl

Årets hoppeføl blev det ædle, typestærke og
yderst velgående hoppeføl Halina e. Millennium
og Hollywood e. Okavango og avlet af
Gadebjerggård.,

efterfulgt af Laisa e. Preussen Party og Lumumba
Sjælstofte e. Imperio, avlet af Kaj Olesen, et føl
af særdeles god type, med en særdeles god og
elastisk bevægelse,

tæt fulgt af Gaby Magic efter Freiherr von Stein
og Ginny Magic e. Sixtus, et udtryksfuldt føl af
særdeles god type, med en god og taktfast
bevægelse.

Årets 2års hoppe

Årets 2 års hoppe blev Giselle Selsø e.
Schwarzgold og Galina Selsø e. Imhotep (of
Highmoor) avler Stutteri Selsø, en hoppe af
særdeles god type med en rummelig og taktfast
bevægelse,

fulgt af Balqis e. Ivanhoe og Betty Bluebell e.
Okavango avler Stutteri Egedahl, ligeledes en
hoppe af særdeles god type med en rummelig og
taktfast bevægelse

og endelig Empress e. Millennium og Eranntis e.
Schwarzgold, avler Annegrete Jacobsen, en
hoppe af særdeles god type med en særdeles
god og elastisk trav.

Årets hoppe

Årets hoppe samt vinder af endagsprøven blev
Nightingale Sct. Olav e. Scaglietti og Nachtfee e.
Interconti, avler Bente Retoft, ejer Michael B.
Pedersen, en stor hoppe af særdeles god type og
en kraftfuld, rummelig og elastisk bevægelse.
Hoppen blev kåret med 59,5 point og gik en
endagsprøve med hele 8,37, udnævnt til
præmiehoppe og blev tildelt avlermedalje i guld.

På 2nd pladsen satte dommerne Madame
Poppins e. Sir Samoa og Madame Curie e. Aston
Martin, avler Steffen Madsen, en storrammet,
elegant hoppe af særdeles god type med en
rummelig og taktfast bevægelse. Hoppen blev
kåret med 55 point og gik en endagsprøve på
7,35 og er dermed præmiehoppe og blev,
ligesom sin mor i sin tid, tildelt avlermedalje i
sølv.

Nr. 3 Gaya Selsø e. Schwarzgold og Galina Selsø
e. Imhotep (of Highmoor) avler Stutteri Selsø, en
feminin hoppe af særdeles god type, med en let
og rummelig bevægelse. Hoppen blev kåret med
54,5 og gik en prøve på 7,28 og dermed
præmiehoppe og blev tildelt avlermedalje i sølv.

Nr. 4 Mrs. Masai Mara e. Halleluja og Mrs.
Mazuren e. Irdenkreis, avler Steffen Madsen,
ejer Vibeke W. Thørring, en passende stor hoppe
af særdeles god type, med en rummelig og
energisk bevægelse. Hoppen blev kåret med
54,5 og gik en prøve på 7,75 og dermed
præmiehoppe og blev tildelt avlermedalje i sølv.

Nr. 5 Peja e. Millennium og Patina III e.
Zauberfürst, avler Lollands Varmblod v/Kaj
Olesen, en stor hoppe med et godt udtryk og en
smidig og rummelig bevægelse. Hoppen blev
kåret med 54,5

Nr. 6 Unika Birknæs e. Finckenstein og Ukraina e.
Hohenstein, avler Keld Rohde Nielsen, en
passende stor og feminin hoppe. Hoppen blev
kåret med 54 point og gik en prøve på 7,21 og
dermed præmiehoppe og blev tildelt
avlermedalje i bronze

Nr. 7 Bellezza e. Helium og Betty Bluebell e.
Okavango, avler Helle og Ebbe Jørgensen, en
passende stor hoppe med god bevægelse især i
trav. Hoppen blev kåret med 54 point og gik en
prøve på 7,71 og dermed præmiehoppe og blev
tildelt avlermedalje i bronze

Nr. 8 Kleopatra Sct. Olav e. Perpignan Noir og
Korintha Sct. Olav e. Hohenstein, avler Bente
Retoft, en passende stor hoppe af særdeles god
køns- og racetype, med en god bevægelse.
Hoppen blev kåret med 54 point og gik en prøve
på 7,72 og dermed præmiehoppe og blev tildelt
avlermedalje i bronze

Nr. 9 Polka Piruette e. Preussentanz og Polka e.
Connery, avler Lollands Varmblod v/Kaj Olesen,
en passende stor hoppe af særdeles god kønsog racetype med en særdeles god skridt. Hoppen
blev kåret med 54 point

Nr. 10 Mett’stein e. Finckenstein og Miss Marple
e. Buddenbrock, avler Tonny Bang, en feminin
hoppe med en energisk bevægelse, med god
knæaktion, som blev kåret med 53,5 og gik en
prøve på 6,84

Nr. 11 Victoria Birknæs e. Finckenstein og Velour
e. Hertug, avler Keld Rohde Nielsen, en
middelstor hoppe med en god bevægelse, som
blev kåret med 51,5 og gik prøve på 6,98.

Nr. 12 Vivre De La Vie e. Halleluja og Vivre e.
Hohenstein, avler Rosita Larsen, en stor
højtstillet hoppe med en god og taktfast
bevægelse som blev kåret med 51,5 og gik prøve
med 6,93

Nr. 13 Innovation e. Placido Domingo og
Inverness e. Schiffon, avler Anders Dahl, en stor
hoppe med et godt fundament og en ret god
bevægelse, som blev kåret med 51,5

Nr. 14 Efaustia e. Schwarzgold og Espritta e.
Schwadroneur, avler Erik Jørgensen, en stor
hoppe med et godt fundament og en ret god
bevægelse og blev kåret med 51,0

Der var også 2 ældre hopper til kåring:

Hebe III e. Hibiskus og Hella XXI e. Antares, avler
Morten Gru og ejer Sarah Svith Dahl, en knap
middelstor hoppe med en ret god bevægelse og
blev kåret med 51,5. Hoppen deltog i
endagsprøven, hvor hun viste særdeles god
springning og dermed vinder af springningen og
fik i alt 7,52.

Kirsten Blæsbjerg e. Aston Martin og Karen
Blæsbjerg e. Hockey 41, avler og ejer Svend
Rosendahl, en middelstor hoppe af god type,
med en taktfast bevægelse og blev kåret med
51,5 point. Hoppen har i 2016 bestået
materialprøve hos Dansk Oldenborg Avl med
750,5.

Derudover var der 2 hopper tilmeldt endagsprøven – hopperne er begge kåret i Tyskland i henholdsvis
2020 og 2019.

Det drejer sig om 3-års hoppen Zuleima e.
Helium og Zalza e. Okavango avlet og ejet af
Gadebjerggård som gik den anden højeste prøve
med 8,24 –

derudover opnåede 4-års hoppen Helia (helsøster til Helium) e. Millennium og Hirse e. Induc avlet og ejet
af Gadebjerggård et endagsprøveresultat på 7,88 og blev dermed nr. 3 i endagsprøven
Resultat af endagsprøven :
Hopper

Dressur
dommer

Løsspringning dommer Fremmedrytter

Total

Bellezza

8,00

7,50

7,25

7,71

Gaya Selsø

7,17

7,00

8,00

7,28

Hebe III

7,00

8,50

7,50

7,52

Helia

8,17

7,25

7,75

7,88

Kleopatra Sct. Olav

7,83

7,75

7,50

7,72

Madame Poppins

7,17

6,75

7,75

7,35

Mrs. Masai Mara

7,50

7,75

8,00

7,75

Mett’stein

6,50

7,50

7,00

6,84

Nightingale Sct. Olav

8,83

7,50

8,00

8,37

Unika Birknæs

7,33

6,25

7,50

7,21

Victoria Birknæs

7,00

7,00

6,75

6,98

Vivre De La Vie

6,67

7,75

6,75

6,93

Zuleima

8,17

8,25

8,50

8,24

Undervejs i hele avlsdelen om søndagen gik stævnet sin gang i championatsklasserne

4-års championatet blev vundet af Anne
Troensegaard på Preussen Party med hele 89,8
point

5-års championatet blev vundet af Signe Hansen
på Mendoza mit Alles med 7,82 point

6-års championatet blev vundet af Karina
Preuthun Mortensen på Victor med 7,65

TAF & Equifirst Inter 1+Svær inter 1+ Inter 2+Grand Prix+Grand Prix
Special blev vundet af Marlene Jensen på Alando med 66,974

TAF & Equifirst MB0-MB3+MA1-MA3+Prix Sct
Georg finale blev vundet af Camilla Qvistgaard
på Amarone Selsø med 69,875

TAF & Equifirst LA1-LA6 Finale blev vundet af
Amalie Willum Hansen på Preussenstern med
70,333

Alle resultater for begge dage kan ses her https://online.equipe.com/da/competitions/37712
Stor tak til sponsor Equifirst, Skibby HC, Hööks, Loreal, Max Factor, NAG, Nathalie Horsecare, Solanum A/S
og TAS og til vores dygtige kok Uffe Nielsen, til Vilhelmsborg for flotte rammer og hurtig assistance, samt
alle dommere og ikke mindst til hjælpere, for det kæmpe arbejde de lægger i forbundet før, under og
efter arrangementet
På bestyrelsens vegne
Helle Jørgensen

