Dansk Frieser Forbund Øst kåring 2007
rubrik 1 hingsteføl.
nr 6 –5: 1 pr
nr 3-7-4-9-1: 2 pr.
nr 10 – 8: 3pr.
01 zorro 200700162 vvr h
ikke så ædelt hoved, flot halsform, god over linie, stejle koder og meget rette.
royal udviklet føl, bygget fremad, korte forben. stiv gang.
skridt og trav ikke så smidig.
race: 7
bygning:7
udvikling:8
skridt:6
trav:6
2 pr.
03 willov terplinggaard 200701653 vvr h.
ikke så udviklet, flot front, korte forben bygget nedad, god skridt.
let bevægende god holdning. traver med meget smidighed.
race: 7,5
bygning:6,5
udvilking:6,5
skridt:7
trav:8
2 pr.
04 wytse van boreel 200701161 vvr h.
lidt afvigende forben venstre, flot hoved og front, korte forben.
god skridt, rigtig god trav.
race:8
bygning:7
udvikling:6,5
skridt:6
trav:7
2 pr.
05 zandor af abildgaard 200702495 vvr h.
stejl skulder, stejle koder, kort skridt, lidt stram i overlinien.
flot holdning, meget udstråling, god udvikling, flot smidigt trav.
race:8
bygning:7
udvikling:7
skridt:6
trav:8
1 pr.

06 zefyr terplinggaard 200703123 vvr h.
kort rundt kryds, flot front og hals, god overlinie.
godt udviklet, korte forben, mangler lidt skulder frihed, flot smidige bevægelser.
rave:8
bygning:7
udvikling:7,5
skridt:6
trav:7.5
1 pr.
Reserve ungchampion
07 zach kashede 200703023 vvr h.
alm. udvikling, lidt muskelfærdig i ryg og lænd, stejl skulder, god skridt.
traver smidigt god ben stilling.
race:7
bygning: 6,5
udvikling: 6,5
skridt:7
trav:7.5
2 pr.
08 wale kashede 200703027 vvr h.
kort føl mangler længde i kroppen, tung hals, tyk føl-hoppen tynd, malker godt.
kort hals, mangler kraft i bagbenene i trav, god skridt.
race:6.5
ygning:6
udvikling:6
skridt:6,5
trav:6,5
3 pr
09 zjerke keramikgaarden 200702354 vvr h.
langt føl lang ryglinie, lidt kort hals, som syner mere
kort end den er pga. den lange ryglinie, venstre bagben sættes skråt ind under kroppen.
løber lidt på fronten forover.
race:7
bygning:7
udvikling: 7
skridt: 6,5
trav: 6,5
2 pr.
10 zorro a`ingegården 200703183 vvr h.
mangler lidt race udtryk, god overlinie, bygget lidt fremad, kort hals,
knap så kønt hoved, rigtig god skridt, mgl. lidt smidighed i trav, knap tør nok.
race:6
bygning:6

udvikling: 7
skridt:7,5
trav:6
3 pr.

rubrik 2 hoppeføl.
nr 17: 1 pr.
nr 18- 20- 25- 24- 23-21: 2 pr.
nr 27- 22 -26-16-19: 3 pr.
16 xantibbe af baunebjerg 200701101 vvr m.
kort type mangler mængde i kroppen og benene, lidt tung type.
kort skridt, bagben lidt bag kroppen.
race:6,5
bygning:6,5
udvikling:6
skridt:5,5
trav:7
3 pr.
17 yasmin 200700973 vvr m.
royal udviklet føl, god længde i benene, god længde i kroppen, flot bygget lidt mere
smidig i traven ønskes.
race:8
bygning:8 udvikling:7,5
skridt:7
trav:6,5
1 pr
Ungchampion
18 zildou f.s. 200701086 vvr m.
god over linie, flot front god hals lidt kort, lidt fransk benstilling venstre forben,
god takt i trav, god skridt.
race:7,5
bygning:7
udvikling:7
skridt:6,5
trav:7,5
2 pr.
19 winka kongsted 200703957 vvr m.
kort føl, skrå kort kryds.
korthaset bagben, kort skridt for lidt smidighed i trav.
race: 6
bygning:5
udvikling:6

skridt:6
trav:6
3 pr.
20 wappie 200702116 vvr m.
ædelt bygget føl, meget front, tung hoved- hals forbindelse.
kort forben, kort skridt bevægelse, mangler skulder frihed.
race 8
bevægelse 7,5
udvikling 7
skridt 6,5
trav 6
2pr
21 zesse may 200702023 vvr m.
tung bygget føl, kort kryds, meget race udtryk, kort nakke.
mangler benlængde i forbenene, traver på forbenene mgl. bagbens kraft.
race 7
bygning 7
udvikling 7
skridt 6
trav 6
22 zimone ellemose 200702233 vvr m.
mangler udvikling, kort føl, kort hals.
god skridt og trav.
race 6
bygning 5,5
udvikling 5
skridt 6,5
trav 7
3pr.
23 wibse fra frieserstalden 200702589 vvr m.
kort føl, lidt overbygget, god skridt, god trav.
mgl. vidde i bevægelsen, i trav mangler skulder frihed, smidig trav.
race 6,5
bygning 6,5
udvikling 6,5
skridt 6,5
trav 6,5
2 pr.
24 zamba ellemose 200703053 vvr m.
kort forben, flot type mgl lidt udvikling.
kønt føl, hurtige bevægelser i trav, god skridt.
race 7,5
bygning

udvikling 6
skridt 6,5
trav 6
2 pr.
25 zahra h af fornebygård 200704051 vvr m.
kønt hoved, flot race type, kort skridt, lidt svag ryg og lænd.
god ben længde, mgl svæv i trav ellers god vidde i trav.
race 8 bygning 7
udvikling 7
skridt 6
trav 6.5
2 pr.
26 wendy af pilevadgaard 200704546 vvr m.
lidt udviklet 3 delt føl, mgl kraft i bevægelsen, både i skridt og trav.
race 7
bygning 6
udvikling 6
skridt 5,5
trav 6
3 pr.
27 wendy kongsted 200704649 vvr m.
flot type, 3 uger er lidt for ung til at blive præmieret, god holdning.
mgl. takt pga alder, gode muligheder selv om den er svær at bedømme.
race 7
bygning 6
udvikling 6,5
skridt 6
trav 7
2 pr.
rubrik 7 af 3 års vb hopper.

28 neeltje 200400511 vb m.
god skridt, kønt hoved, god front kort kryds.
lidt stram ryg.
race 6
bygning 6
ben 6,5
skridt 7
trav 6,5
stb 3 pr
29 odessa 200400747 vb m.
fremadbygget mangler front, stejl skulder, skrå kryds, god vidde i skridt.

trav mangler vidde og kraft bag fra, er knap tørre nok.
race 5,5
bygning 6
ben 6
skridt 6,5
trav 5,5
f.
31 noltje fan it hiem 200404463 vb m
god overlinie, god skridt, høj bevægelses rytme, god holdning.
race 6,5
bygning 7
ben 6
skridt 6
trav 7
3 pr.
32 mille fleur fra frieserstalden 200405152 vb m .
fuglebryst, god skridt mangler kraft bag fra, god krops bevægelse.
godt bygget.
race 7,5
bygning 7,5
ben 7
skridt 7,5
trav 7.
1pr.
Champion
33 maike rozalien j. 200405224 vb m .
ædelt hoved, fremadbygget nedad, flot hals.
kort haset på bagbenene, god skridt, flot type.
race 7
bygning 7,5
ben 6,5
skridt 7
trav 6,5
2 pr.
34 mary af svanegården 200405853 vb m.
knap så ædelt hoved, god front, lang flot kryds, lidt muskelfattig i overlinien.
lidt svag ryg linie, mgl. takt i traven, uregelmæsig i skridt.
race 6
bygning 6,5
ben 6,5
skridt 6
trav 6.
f.

rubrik 7b 4års og ældre vb-hopper.
36 isadora van de zwarte ros 2002 58740 vb m.
flot front, lidt synkende i ryg linien, skrå kryds, benene knap tørre nok, god skidt, mgl. takt i trav.
knap så god trav.
race 6
bygning 6
ben 5,5
skridt 7
trav 5
f.
37 lieke fan breuningswyck 200304378 vb m.
flot front, korte forben, god ryg linie, kort bevægelse, god type, mgl, bevægelse,
råder ibop. kåres igen efter ibop. mgl. lidt kraft i bevægelsen.
race 7
bygning7
ben 6,5
skridt6,5
trav6
3 pr.
rubrik 8 bedømmelse af 4 års og ældre stambogs hopper.
39 freja ellemose 200134100 stb.
flot race type, lidt hurtig rytme i trav bevægelsen, kort kryds.
40 imke rinske j 200221210 stb.
god flot front, kort kryds, kort krop, muskelfattig kryds, god skridt, mgl. balance, takt og væring.
41 irena b. vd hiddemawei 200227790 stb.
race typisk, flot overlinie, god skridt, høj rytme i travbevægelsen, god trav.
ster.
Reserve champion
42 gloria b 200238630 stb.
kort lårmuskel, benene knap tørre nok, løber let i trav bevægelsen, god brugs hest, mgl. race type,
men god bevægelse.
f3.
43 hester jaike b. 200245390 stb.
kort hoppe men godt sat sammen, lidt stiv i bevægelsen i skridt, kort i bevægelsen, korte forben,
god bevægelse i trav, meget smidig i sine bevægelser.
3 pr.
44 karolyne j. 200300585 stb.
skæv forben venstre, indfodet skæve koder, mgl. takt i trav kort bevægelse, kort type.
f.

45 klaske ut` e leanen 200300667 stb.
mgl. race udtryk, benene knap tørre nok, god vide i skridt, mgl smidighed i traven.
f. 3 pr.
46 kleine may 200305990 stb.
kort forben, flot type, kort bevægelse i trav
3 pr.
rubrik 10 bedømmelse af ster hopper.
47 grada b. 200255830 stb ster.
meget front, lidt god. type, lidt lang hvide såler baghove,
god vidde i skridt, flot trav, korte forben.
2 pr.
rubrik 11 bedømmelse af vallakker.
48 gabe fan lauwerswald 200211141 vb h.
meget front, knap så ædelt hoved, benene knap tørre nok, god over linie, venstre for lidt skæv
forben,
har en let trav bevægelse, lidt gl. type.
race 7
bygning 6,5
ben 6
skridt 6,5
trav 7,5
2 pr.
50 klaas v. fan skoatterlan 200305502 vb h.
mgl. race type, lidt alm type, flot front, stram overlinie, skridt mangler kraft.
race 6
bygning 5,5
ben 5,5
skridt 5
trav 5,5
rb. uden pr.
51 janus van r 200305681 vb h
meget font, stejl skulder, stram overlinie, forbenene placeret lidt under kroppen, svag skridt, god
trav med vidde.
race 6,5
bygning 6,5 ben 6,5
skridt 6,5
trav 6,5
3 pr.
rubrik 11b. stambogs vallakker.

56 coco mørdrupgård 200022081 rb.
god lang hals nedsunken ryg, hvide hove, benene knap tørre nok, mgl. i trav bevægelsen,
han går uregelmæssigt.
rb.
rubrik 12 bedømmelse af følbogshingste.
52 jos 200308569 vb h.
meget udstråling, flot front, god overlinie, flotte lange ben, god skridt.
50 kg for tung på dagen, svage koder for, god bevægende i trav, mgl. lidt kraft bagfra.
race 7
bygning 6,5
ben 6,5
skridt 6
trav 7
vb.
53 meine 200400015 vb h
grove ben knogler, flot raceudstråling, gode trav bevægelser.
race 7
bygning7
ben 6,5
skridt 7,5
trav 8.
vb ster.
54 maxim birkemose 200401158 vb h.
knap så god skridt, god type, bevægelsen ikke godt nok til ster.
race 6,5
bygning 6
ben 6,5
skridt 5
trav 6.
vb.

