Rubrik 1: Hoppeføl/ merrieveulens.
Karaktersystem:
Udvikling - Type – Bygning – Skridt- Trav --- Helhed
1

Speedy von Rosenlund
Middel udvikling, kort hals, stejl skulder, korte forben, tørre gode ben, skridt kunne
være mere kraftfuld. Trav for lidt kraftudtryk.
5,5-6-7-6,5-6---6
3. pr.

2

Rosa af Rårup
Lidt underhals, middel i type, for lidt kraft i skridt, men lang i skridten.
Udvikling middel, gode bevægelser.
6-6-6-6.5-7---6.5
2. pr.

3

Queen Gejlbjerg
For lille og for lidt udviklet
Kort hals, stejl skulder, korte forben, meget stejl i koder og kort i trav.
5-6.5-6-6-5.5---5.5
3. pr.

4

Sosanne af Abildgaard
Skrå skulder skråt kort kryds, godt race præg. For lidt udviklet, god vidde i trav, men
ikke løft.
Kunne bruge mere skulder frihed.
6-7-7-6.5-7---7
2.pr.

5

Sibbelien af Hedegaard
Meget godt føl. Flot skulder, hoved og bygning.
Let benet i trav.
En af de bedst 2. præmier, men mangler lidt i bevægelse for at få 1 pr.
7-8-7-6.5-7---7.5
2. pr.

6

Shadow of Yderheden
Korte forben, lav, tung halsforbindelse, overbygget
God skridt, ikke stærk i trav, mangler kraft i bagben.
6,5-6.5-6-6.5-6---6
3. pr.

7

Soffy af Rosengaard
Kort hals, god skrå skulder. Forben kort, pænt hoved
God trav, gode knæ løft dog lidt kort i bevægelsen.
7-6.5-6.5-6-7.5---7
2. pr.

8

Rinke Akke
God udvikling, god skulder, flot hoved, god hals
Lidt lang ryg. Flot højbenet/langbenet, kort trav.
7-7-8-7-6---7.5
2. pr.

9

Queen von Rosenlund
Pæn type. Overbygget, korte forben, kort nakke og lidt snæver bag.
Svinger med forben.
7.5-7-7-7-7---7
2. pr.

10

Quella von Hasselholt
Flot hals god længde. Stejlt kryds, flot front.
Bevæger sig med flot lethed.
En af de bedste 2. pr.
7.5-7-7-7-7.5---7.5
2.pr.

11

Paula von Inger Marienlund
Lang hoved, godt udviklet føl med fræk udstråling.
Godt føl
8-8-7.5-7-8---8
1. pr.

12

Silke Constance
God type, godt udviklet, stærk ryglinie, flot længde i krydset.
Knap tør nok i benene
Flot føl at se på, men mangler bevægelse (er uregelmæssig)
7.5-7.5-7-5-4---5
Ingen præmie

13

Selina Ellemose
Tung type, kort hals, tung og dyb, stejl skulder, krydslængde i orden, forben kort, lidt
overbygget.
Kommer godt frem i trav. Mangler skulderfrihed i trav.
6,5-6-6-6,5-6---6
3. pr.

14

Rosa fra Mørdrupgaard
Stejlt kryds, lang i ryg, uharmonisk føl, mangler kraft, slappe bevægelser, traver for
kort.
6,5-7-7-5,5-5,5---6
3. pr.

15

Roza Jebjerg
Middelgod udvikling, flot hals dog underhals, lidt tung og kort. Overbygget. Skrå
skulder, god skridt, vælter lidt frem i bevægelsen.
6,5-7-6,5-6,5-5,5---6
3. pr.

16

Silke May
Dyb, kort hals. Lidt langstrakt føl, bruger benene maksimalt. God kraft bagfra. Korte
forben
7-7-6,5-7-8,5---8
1. pr.

17

Rixt Maike
God udvikling, stejl skulder, lang ryg, muskelfattig bagpart, mangler kraft i skridt
ellers meget flot føl. Flot front.
7-7-6,5-6,5-7---7
2. pr.

18

Regina Flora Nexø
Flot type og front. Lidt fladt kryds god overlinie, god skridt. Mangler trav skyldes det
flade kryds, i type 2.præmie, bevægelser til 3. præmie, men får 2 præmie.
7,5-7,5-7,5-7-6---7
2 pr.

19

Sibbe Hvalløs
Meget stejl skulder, vandret hals, god forbenslængde, kort kryds, ingen kraft i
bevægelse, god overlinie, dressurtype-føl.
7-6,5-7-6-6---6
3 pr.

20

Schmilla
Lang i ryggen, dyb halsforbindelse, halslængde middel, lidt overbygget, kort og
mangler kraft i bagbenene i skridt og trav.
7-6-6-6-6---6
3 pr.

21

Stella Dalgaard
God udviklet føl, flot indtryk, far: Hannes er ikke en god traver, kan ses i føllet, en
typisk Hannes afkom.
7-6,5-6,5-6-6---6
3 pr.

22

Sanne B
God udvikling, stejl skulder, god halslængde, tung halsforbindelse, gode tørre ben,
kryds lidt stejlt, godt føl.
7-7,5-7,5-7-8---7,5
1 pr.
Fløj hoppeføl

23

Silvia Birkemose
Lille føl eftersom 6 mdr. gammel, men godt sammensat, flot hoved, god halslængde,
god overlinie, stejl skulder, skubbende trav, ikke bærende bag, god knæløft.
6,5-7-7-6,5-7---7
2 pr.

24

Roxeanne from Fr. Pearl Breeding
Middel udviklet, manglende racepræg, fladt kryds, dyb hals for lidt længde i hals og
nakke, god overlinie, mangler takt i skridt, lidt mere takt i trav.
6,5-6,5-7-6-7---6,5
2 pr.

25

Sietske fan Nykro
Flot, godt udviklet føl, god benlængde, F; Aan laver store føl, som her, halsen dyb,
kryds kort, stærk overlinie, vil som 1 års formentlig være på størrelse med hoppen,
mangler knæløft.
8,5-7-7-7-7---7
2 pr.

26

Sasia Ellemose

28

Rypkje V.
Tung hals, lidt underhals, fladt, kort kryds, lidt overbygget, gode tørre ben, viser kun
galop, dressuranlæg(galop)
6,5-7-6,5-6-5---6
3 pr.

29

Sjoukje van de Klei
Overbygget, dyb hals, forben kort, lang i ryggen, Kryds hældende, manglende kraft i
bevægelse både i skridt og trav.
7-7-6,5-5-5---6
3 pr.

30

Rieckja von Marchhorst
Kort forben, god racepræg, tung type, kort bevægelse i skridt, stærkt føl, viser ingen
trav, viser kun galop.
6,5-8-7-6-6---6,5
3 pr.

31

Ofelia van der Mimo

32

Silke Anky
God udvikling, lidt stejlt kryds, overbygget, stejle koder.
6,5-7-6,5-7-8,5---7,5
1 pr.

Udgået

Udgået

Rubrik 2: Hingsteføl/ Hengsteveulens.
Karaktersystem:
Udvikling - Type – Bygning – Skridt- Trav --- Helhed
37. Saakje af Banegaarden
God skulder, lidt vandret hals, lang og svag ryg. Godt sat sammen. Svært at bedømme så
ungt et føl, god skridt, har lidt svæv i trav.
6,5-7,5-7-7-6,5---7
2 pr.
38. Quattro Keramikgaarden
Flot type, god skulder, lidt lang i ryg, halslængde god, god benlængde.
7,5-8-7,5-7,5-8---8
1 pr.
39. Quint af Banegaarden
Flot hoved, kort nakke, flot halslængde, flot føl, god skridt. Super føl, letbenet.
7-8-7,5-7,5-7,5---7,5
1 pr.
40. Pegasus von Hasselholt
God alder til kåring, kryds kort, god hals forbindelse, lidt overbygget, lidt svag i skridt men
med god vide, taktfast trav, mere svæv ønskes. God front, knap så undergribende trav.
7-7-7-7-7---7
2 pr.
41. Rasmus Vallø
Overbygget, korte forben, svag ryg pga. overbygning. Kort nakke, stejle koder, middel i
skridt, kort i trav, men taktfast.
7-7-6-6-6---6
3 pr.
42. Seibert Ellemose
Flot hoved, kort nakke, lidt underhals, stejl skulder. Ryg lang og svag, stejlt kryds. Lidt kort
i trav.
7-6,5-6-6-7---6,5
2 pr.
43. Palle af Karmark

Udgået

44. Roel fan de Adelvej
Lille hoved, muskelfattig hals, stejl skulder, kort nakke, god overlinie. Fuglebryst, højbenet,
muskelfattig bagpart, mangler racetype.
8-6,5-6,5-6,5-7---7
2 pr.

45. Rimkert
Godt udviklet, pænt hoved, god halsforbindelse, god overlinie, lidt lang ryg. Let benet
7-7,5-6,5-7,5-8---8
1 pr.
46. Spink fra Overby

Udgået

47. Simon fan Nykro
Kort tung hals, fladt kryds, sen udviklet – lille af sin alder. Mangler udstråling.
6-6-6,5-6-6,5---6
3 pr.
48. Rikus Laasholt
Underhals, stejl skulder, mangler harmoni, ikke godt sat sammen. Tygge bagben, mangler
udstråling. Pæn mor.
6-5,5-6-6-6---5,5
3 pr.
49. Peter af Karmark
Godt udviklet, tung hals med god nakke, tung hoved-hals forbindelse, lang i ryggen, langt i
kryds. Kort i skridt.
7,5-7,5-6,5-5,5-7---7
2 pr.
50. Quincy af Abildgaard
Underhals, muskelfattig, lidt lang i ryggen, pænt hoved. Overraskende god i bevægelse.
6,5-6,5-7-7-7,5---7
2 pr.
51. Prince af Skovlund
Fladt kryds, lang ryg, flade bevægelser i trav og skridt. Meget forsigtige bevægelser.
7-6,5-6-6-5,5---6
3 pr.
52. Praqus
Stram overlinie, korte forben, lidt lille af vækst.
6-6,5-6-6-6---6
3 pr.
53. Soprano Ellemose
Skrå skulder, fladt kryds, god længde i forben, stejle og tygge koder, flot hals. God type.
8-8-7,5-7-7,5---7,5
1 pr.

54. Piet af Lilleskov
Kort forben, stejle skulder, kort hals, god overlinie, god skridt og trav.
7,5-7,5-7-7-7---7
2 pr.
55. Ritstert
Højt kryds, svag ryg, skrå skulder, kort hals, smal lænd, for lidt skulder frihed.
6,5-6,5-6-6,5-7---6,5
2 pr.
56. Rinus fan de Adelvej
God halslængde, lavt ansat hals, stejl skulder, svag ryglinie, kort kryds. Let benet/ smidig
føl.
7,5-7,5-7,5-7,5-7,5---7,5
1 pr.
Fløj Hingste føl
57. Rinke
God hals, god skulder, flot udviklet, god type, pænt hoved, fladt kryds, stram lænd. Ikke
bærende i trav
8-8-8-6,5-6,5---7
2 pr.
58. Quinzi Øster Velling
Flot front, stærkt føl, svag ryglinie, høj kryds, overbygget, god udvikling. Korte ben. Livlig
og stærkt føl.
7,5-7-6,5-6-6---6,5
3 pr.
59. Remos fra Mørdrupgård
Dyb hals, lidt underhals, krydshøj, lang ryg, svag lænd, slappe bagknæ, muskelfattig,
korteforben.
7-7-6-6-6---6
3 pr.
60. Raap af Toftlund
Hals dyb, ryg lidt svag, kryds fladt, godt racepræg.
6,5-7,5-7-6,5-7---7
2 pr.
61. Sjord
Dyb hals, pæn nakke, svag ryg, korte forben, kort skridt og trav.
7-7,5-6,5-6,5-6,5---7
2 pr.

62. Rimmel von Playboy
Royalt udviklet, flot type, pænt hoved, pæn halsforbindelse, skrå skulder, lidt lang ryg, lange
koder. Meget flot føl.
8-8-8-7-7---7,5
1 pr.
63. Qaiser af Brodsgaard
Lang ryg, lang kryds, fuglebryst, dyb halsforbindelse, stram lænd.
6,5-6,5-6,5-6-5,5---6
3 pr.
64. Shane Birkemose
Godt udviklet, pæn front, typisk Onne føl, kort nakke, fladt kryds. God racepræg, lidt dyb
hals, kort skridt.
8-7,5-7,5-6,5-7---7
2 pr.
65. Qeano Kjærgaard
Stam overlinie, flad kryds. Godt udviklet føl
7,5-7,5-6-6,5-7---7
2 pr.
66. Sebbe Hvalløs
Pænt hoved, god hals, stejl skulder, lidt lang og overbygget. Meget god skridt, mangler kraft
i trav.
7-6,5-6,5-7,5-6,5---7
2 pr.
67. Saga Ellemose
Stejle koder for og bag. Vælter lidt frem på forben, stram ryg. Skråt og kort kryds.
6,5-6-5,5-6-6---6
3 pr.
68. Sietse fan de Adelvej
Underhals, kort nakke, stram lænd, knapt så pænt hoved, kryber i bevægelsen.
7,5-6-6-6-6,5---6
3 pr.

Rubrik 3: 1 års hopper/ 1-jaring marrie.
Karaktersystem:
Udvikling - Type – Bygning – Skridt- Trav --- Helhed
76. Ophelia af Birkelyst
1 års svært, - i vækst, svag lænd, kort kryds, kort lårben, muskelfattig hals, kort nakke.
Knap tør bag, for lidt bæring.
6-6-6-6-6---6
3 pr.
77. Nynke van Engwier
78. Neltsje F.
Moderne type, god overlinie, god skulder, flot racetype.
7,5-7,5-7,5-7-8,5---8
1 pr.

Ungheste champion 2005

Rubrik 5: 2 års hopper/ 2-jaring marrie.
Karaktersystem:
Udvikling - Type – Bygning – Skridt- Trav --- Helhed
79. Jannie B
Kort nakke, dyb-tung hals, kort forben, skrå kryds, lang ryg, ser ældre ud end 2 års, mangler
ung udstråling. Mangler knæløft, for lidt kraft i bevægelse.
6-6-6-6-6---6
3 pr.
80. Julianan af Toftlund
Flot lodret hals, god overlinie, pænt kryds, gode lange forben, smal lænd. Ungdommelig
udstråling. Flot 2 års.
7,5-7,5-7,5-7,5-7,5---7,5
1 pr.

Ungheste reserve champion 2005

Rubrik 8:
3 års og ældre vb-hopper/ 3-jaring en oudere vb- marrie.
Karaktersystem:
Type – Bygning – Ben – Skridt – Trav --- Helhed
85. Hennie Fan´e Hearresyl
Flot type, god bygning, kunne være stærkere
7-7-7-6,5-6---6,5
3 pr. STB
86. Gaia ag Engstruplund
Middel udvikling, lidt lille, vandret hals.
6,5-6,5-7-5,5-6---6
Optages i STB, ingen præmie
87. Gaya af Espelund
Små hove, lidt understillet, meget lille hest, kort skridt.
6,5-6-7-5-5,5---5,5
Optages i STB, ingen præmie
88. Gitte af Karmark

Udgået

89. Hedwich V.
Stejl lang skulder, uædelt hoved, vælter lidt frem, lang i ryggen, vandret hals. God skridt.
6,5-6,5-6,5-7-6---6,5
3 pr. STB
90. Gerbrich fan Nijtsjerk

Udgået

91. Gerkje B
Lidt lang ryg, lidt kort hals, korte forben, stejl og lang skulder. God skridt, meget racepræg.
Vidde i trav.
7-7-7-7-6,5---7
2 pr. STB - STER
92. Gerstin af Banegaarden
Lang ryg, stejl skulder, korte forben.
6,5-6-7-5-6---6
Optages i STB, ingen præmie
93. Hiske K
Kort hals, kort nakke, stejl skulder, pænt hoved.
6,5-6-6,5-6,5-6---6
Optages i STB, ingen præmie

94. Hieke H.
Kort og underudviklet, kort nakke og ben, lang hoved. Takt i trav
5,5-6-6-5,5-6,5---6
Optages i STB, ingen præmie
95. Isja af Birkely
Flot overlinie, kort hals, flot type, vidde i trav.
7-7,5-7-7-7---7
2 pr. STB – STER
Fløj hoppe

Bedste frieser hoppe 2005
96. Gaia Hvalløs
Lang ryg, kohaser, lidt skæv højre bagben. God skridt pæn trav
6,5-6,5-4-7-6--Forbliver i VB
97. Gerbrig fan Marksate
Flot overlinie, kort nakke, kort hals, god type. Smidig skridt.
7-7-7-6-6,5---7
2 pr. STB - STER
98. Hilde v/d Haar
3. delt hest, stejl skulder, kort, skrå kryds, kort og svag skridt.
6-6-5,5-5,5-6---6
Optages i STB, ingen præmie
99. Gina D.
Flot type, flot silhuette, skade på højrebagben, pæn skridt, manglende trav.
7-7-6,5-6,5-6---6,5
3 pr. STB
100.

Freja Ellemose
Lang hest – ryg, stejl skulder, kort kryds, god skridt, manglende kort trav. Lidt skulder
frihed.
6,5-6,5-6,5-6,5-6---6,5
3 pr. STB

101.

Frietsen JH
Kort ben, kort ryg. God skridt.
6-5-6,5-6,5-6,5---6
Optages i STB, ingen præmie

102.

Famke af Lilleskov
Kort ben, lidt bygget fremad, kort tung hals, stejl skulder, lidt ret kryds.
6,5-6-6,5-6,5-5,5---6
Optages i STB, ingen præmie

103.

Debbie a Højbjerg
3 delt hest, flot front, lang og svag ryg.
7-6-6-6-6,5---6
Optages i STB, ingen præmie

104.

Freya Hvalløs
Hævet på venstre bagben på indersiden, uregelmæssig i bevægelse, både i skridt og
trav. Benene er undermiddel, bevægelse undermiddel.
6-6-4-5-5---5
Forbliver i VB

105.

Daphne v/d Horseshoe Bay
God skridt, kort forben, tung bygget fortil, fint racepræg.
6,5-6,5-6,5-6,5-6,5---6,5
3 pr. STB

106.

Femke v/d Dwarskkers
Kort hest, stram overlinie, ligner lidt Oege, som er MF. Korte ben i forhold til alder
for lidt skulder frihed i trav.
Dommere anbefaler IBOP-test
7,5-7-6,5-6,5-6---6,5
3 pr. STB

107.

Droevige P.
Flot front, spids/stejlt kryds, muskel fattig ryglinie. Venstre bagben tyk, manglende
tørre lemmer. Meget svag lænd. Skridt kort og undermiddel.
6-5,5-6-5,5-6---6
Optages i STB, ingen præmie

108.

Mucia Brandbjerg
Lidt stram, dog god overlinie. Uædelt hoved, pænt kryds, lidt understillet, bagbenene
lidt rette. God type, lidt snæver for. Taktfast, men mangler svæv.
6,5-7-6,5-6,5-6---6,5
3 pr. STB

109.

Ellen van Hoeve Jacdie
God type, flot overlinie, flot front, korte forben, god racepræg.
7,5-7-6,5-7-7---7
2 pr. STB – STER

110.

Adertsje af Banegården
God type, meget front, lidt svag ryg og lænd. Krydset er lidt kort, knap før nok i
benene. Vidde i trav, mangler kræft bagfra.
7-6-6,5-6,5-6,5---6,5
3 pr. STB

111.

Adina von Roselund
Fremskudt skulde. Heste er bygget meget på forparten.
6,5-6-6,5-6-6,5---6
Optages i STB, ingen præmie

112.

Hekla von Inger-Marienlund
Manglende tørre lemmer, lidt vandret hals, lidt uregelmæssig i skridt. God bygning.
Det anbefales at stille hesten igen senere.
7,5-7-6-4-5---5
Forbliver i VB

113.

Isabella fra Frieserstalden
Middel skidt, benene knap tørre nok.
6,5-6,5-6-5-6---6
Optages i STB, ingen præmie

114.

Famke fan Sahlholt
Lang hoved, meget front, stejlt kryds. God smidig skridt med meget vidde. Svinger
med forbenene i trav. Mangler taktfasthed i trav.
Dommere anbefaler IBOP-test
7-6,5-7-7-6,5---6,5
3 pr. STB

115.

Fardau Erna
Mangler opdragelse, vidde i skridt, 3 delt med svag ryg og lænd. Undermiddel i trav,
mangler taktfasthed. Middel type, mangler racepræg.
5,5-6-6-6,5-4--Forbliver i VB

118.

Frauke fra Hestbjerggaard
Stor hest, lang hoved, stejlt kryds, krumme bagben, lang skulder, kort underben.
Uregelmæssigt skridt.
6,5-6,5-6-5,5-6---6
Optages i STB, ingen præmie

122.

Dite van Hedegaerden
Kort hals, stejl skulder, velformet kryds, korte forben, kryber i trav og mangler takt.
God skridt.
6,5-6-6-6,5-6,5---6
Optages i STB, ingen præmie

133.

Wientje fra Hestbjerggard
Uædelt hoved, dyb ansat hals, stram lænd, stejlt kryds, lang skulder men stejl. Kort
hals, kort skridt, manglende takt i trav.
7,5-6,5-6,5-5-5,5---6
Optages i STB, ingen præmie

Rubrik 9:
4 års og ældre STB-hopper/ 4-jaring en oudere STB-marrie.
Karaktersystem:
Type – Bygning – Ben – Skridt – Trav --- Helhed
116.

Emke ut’e Leanen
Kort, fladt kryds. Kort skridt, flot front, mere svæv i trav ønskes.
3. pr.

117.

Frouke W
Flot overlinie, flot front, uregelmæssig skridt.
3.pr.

119.

Femke Neantske
Uædelt hoved, flot front, stejlt kryds, krumme bagben, god skridt med vidde.
2.pr. Ster

120.

Franchis S.

121.

Fropkje fan´e Hynstblom
God skridt, kort trav, kort hoppe.
Ingen pr.

122.

Dite van Hedegården

123

Doreena von Marschhorst
Tung type, kort ryg, 3-delt hest, kort skridt, ingen raceudtryk.
Ingen pr.

124

Anky El
Stram, smal i lænden,. Kort skrå kryds, kort ryg. Kort i skridt mangler kraft.
Ingen pr.

125

Baulijen
Meget front, kort nakke, lang ryg, god skridt lidt kort, mangler skulderfrihed i skridt
og trav.
Ingen pr.

126

Atty
Korte ben, tung front, bløde koder i forben. Mangler lidt i type, men har gode
bevægelser.
3.pr.

.

Udgået

129

Berinda
Flot front, svag lænd, pæn skridt.
2.pr. Ster

130

Afke van Hoeve Jacolie
Almindelig af type,skrå kryds, noget tykke ben. Kort skridt, kort og med højrytme i
trav.
Ingen pr.

131

Wilma fan e Lansbourren
Uopdragen, smal lænd, uregelmæssig kort skridt, mangler kraft bagfra i trav.
Muskelfattig med kort kryds. Løber på forbenene i trav.
Ingen pr.

132

Sofie af Karmark
Almindelig af type, bygget lidt fremad, rideheste-type af bygning, lang ryg.
2 pr. Ster

135

Tonia
Under middel i skridt. 3-delt hest. Løber på forben, mangler kraft i bagben. Under
middel i bevægelse i trav. Stejl skulder, kort kryds.
Ingen pr.

136

Vianne
Middel skridt, god trav, god type med raceudstråling.
3. pr.

137

Tineke
God type, skråt kryds, svinger lidt med forbenene i skridt og trav.
3. pr.

138

Tomke
Flot type, raceudstråling. Høj kryds, kort skridt, uregelmæssig i trav.
Ingen præmie

139

Rineke fan Fridewich
Royal udviklet, god i skridt og trav.
2 pr. Ster
Fløj hoppe.

Rubrik 10:
STER-hopper/ STER-marrie.
Karaktersystem:
Type – Bygning – Ben – Skridt – Trav --- Helhed
145.

Itske B
3 delt hoppe, korte ben, kort kryds, vide i skridt, flot front. En flot hoppe set i forhold
til sin alder.
2 pr.

146.

Annemiek utè Leanen
Lang ryg, kort nakke, korte forben. God skridt
2 pr.
Fløj hoppe

147.

Rinske af Banegaarden
Flot front, lidt muskelfattig lænd, kort kryds, meget god skridt med god vidde.
2 pr.

Rubrik 11:
VB-hingste/ VB- hengste.
Karaktersystem:
Type – Bygning – Ben – Skridt – Trav --- Helhed
148.

Hessel K.
Stejl skulder, vandret hals, krumme bagben, lidt tykke ben. Meget racepræg
7-6,5-5,5-6,5-7---6,5
VB

149.

Irjs af lilleskov
6,5-7-6,5-6,5-6---6,5
VB

150.

Gosse Fané Drifte
Flot front og overlinie, knapt tør nok bag. God type, lidt vigende bag til. Mangler lidt i
bevægelsen.
6,5-7-6-6-6,5---6,5
VB

151.

Isak Rønge
Vandret hals, stejl skulder, uædelt hoved, stejlt kryds. Kunne være stærkere i
bagbenene. God vidde i trav.
6-5,5-6-6-6,5---6
VB

152.

Dirk Jan K.
Middel hals længde, lang skulder, god vidde i skridt, god vidde og kraft trav.
7-7-6,5-7-7,5---7
VB – STER

153.

Ajze Gejlbjerg
Kort hest, meget racepræg, krumme bagben (sabelben), mangler skulderfrihed. God
skridt, kort bevægelse i trav.
7-7-6,5-6,5-6---6,5
VB

154.

Wybren v/d Mokkenburg
Meget front, tung hoved/hals forbindelse, kort ryg, korte forben, stejlt kryds.
Bevægelsen kort i skridt og trav.
7-6-6-6,5-6---6,5
VB

155.

Yke fan´e Hurddraversdyk
For tung hals/nakke manen vælter, kryds god længde, god benstilling, lidt nedsunken i
ryg. Meget racepræg, kort trav.
7-6-6-5-5,5---5,5
VB

156.

Gart Gejlbjerg
Vandret hals, lange koder, begge forben brudt linie, krumme bagben. Kort i trav.
6,5-6-5-6-6---6
VB

157.

Abel-Niek fané Tsjonger
Meget hingste udtryk, meget udviklet, meget racepræg, god overlinie, knapt tør nok
bag, mangler kræft bagfra, franskbenstilling. Bevægelse til Ster, men ikke benstilling
til Ster.
8-7-5-6-7---6,5
VB

158.

Wilmer
Meget front, flotte lange forben, meget racepræg. Kryds lidt kort, meget løft i trav.
8-7-7-6,5-8---7
VB STER
Fløj hingst

Champion 2005, bedste frieser og bedste hingst.

Rubrik 12:
Vallakker/Ruinen.
Karaktersystem:
Type – Bygning – Ben – Skridt – Trav --- Helhed
160.

Theodoor
Vandret hals, smal lænd, uregelmæssig i skridt, ikke bærende i trav, mangler kraft
bag.
6-6-6-5,5-6---6
Stb - ingen præmie

161.

Zaubo de Prausbaud
God skridt, god type, stejl skulder, knap tør nok bag.
7-6,5-6,5-6,5-6,5---6,5
STB – 3. pr.

162.

Zorike af Kådner
Brun i farven, bygget lidt frem på forpart, kort forbensbevægelse.
6,5-6,5-6,5-6,5-6,5---6,5
STB – 3 pr.

163.

Apollo Keramikgaarden
Almindelig af bygning, tung vallak. Tung i skridt og trav, kunne vise mere kraft og
lethed i bagbenene.
6,5-6-5-6-6-6,5---6
STB

164.

Coco fra Mørdrupgård
Stejl skulder, muskelfattig, vandret hals, svag ryg og lænd.
5,5-5-6,5-6-6---5,5
STB – ingen præmie

165.

Arno S.
Flot udviklet, 3 delt hest, stejl skulder, kort kryds, almen af type. God skridt, dog
mangler lidt kraftudtryk.
6,5-7-7-6,5---7,5
STB - STER 2. pr.

Bedste Frieser Vallak 2005
166.

Erik af Karmark
Meget racepræg, stram overlinie. God skridt, traven mangler kraft og takt.
6-6-6-6,5-5,5---6
STB – ingen præmie

167.

Ditmar van de Houtbroekdijk
Meget front, svag lænd, kort kryds, flot vallak, god type.
7,5-7-7-6-6,5---7
STB – 2. pr.

168.

Douve K.
Lang ryg, stærke og skrå skulder, stejlt kryds, uædelt hoved. Under middel i
bevægelse.
6-6-5-5-4---5
Forbliver i VB

169.

Hendrik R.
Pænt hoved, stejl skulder, krumme bagben, almindelig af type. Skridt kort, trav kort
og uden løft.
6,5-6,5-6,5-6-5,5---6
STB – ingen præmie.

170.

Holger af Karmark
Godt bygget vallak, lidt kort ryg. Kort i skridt og kort bevægelsen i trav.
7-7-7-6-6,5---6,5
STB – 3. pr.

Rideprøven blev vundet af :

