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Guldår
for Jensen

Medaljer til 32 unge hop-
per på Vilhelmsborg, her-
af to af guld

32 ud af 47 deltagende 3-års hopper fik 
medalje på Dansk Varmblods Elitehop-
peskue på Vilhelmsborg 2.-3. september. 
To af medaljerne er guld, og bag dem 
begge ligger en særlig historie. I det ene 
tilfælde er det en erfaren opdrætter, der i 
år er inde i en guldregn for sine heste. I 
det andet tilfælde er ejeren ren nybegyn-
der i hesteavl, og det nu guldkronede 
individ blev købt på følaktion for 3 år 
siden for at få en ordentlig ridehest.

Fløjhoppe i guldmedalje-finalen og 
Årets Hoppe 1995 i Dansk Varmblod blev 
Leandro-datteren Le Fantastique. Den 
ejes og er avlet af Svend Ove Jensen, 
Enslev ved Grenå. Med hensyn til hop-
pens data henvises til oversigten længere 
omme i bladet med foto og tekst om samt-
lige medaljehopper.

Nr. to i finalen, og ligeledes med guld-
medalje, blev Rambo-datteren Gøngehus-
farmens Rambella, der udstilledes af Kir-
sten Nissen, Arnum ved Gram. Medaljen, 
der er en opdrætterpræmie, går i dette 
tilfælde til Lulu Birger Christensen, Hørs-
holm.

Tredie hoppe i finalerunden og sølv-
medalje-vinder var ligeledes en Rambo-
datter, nemlig Rani Sømark. Hesten ejes 
af Eva Dehnhardt Ebbesen, Ringsted, og 
opdrætteren er Axel Jørgensen, Søby på 
Ærø.

To gange guld
Årets Hoppe-ejeren Svend Ove Jensen 
har hentet guld to gange på Vilhelmsborg 
i sommer. Den første gang var, da han ved 
region 5-følskuet stillede en afkomssam-
ling efter stamhoppen Alley-Cat, der fik 
24 point og også er af egen avl. Og nu så 
guld for Le Fantastique.

- Helt fantastisk, sagde Jensen efter 
finalen, der gav glæde i den heste-tossede 
familie. Fru Lis Jensen og de tre voksne 
døtre følger detaljeret med i, hvad der 
sker, og gennem årene har de fremvist 
utallige heste fra besætningen ved skuer 
og kåringer. Le Fantastique blev nr. 4, da 
hun deltog i følfinalen på Christiansborg 
og nr. to ved to-års finalen i fjor. Næste år 

Svend Ove Jensen og Årets Hoppe 95, Le Fan-
tastique.
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stiller hun til egnethedstest, oplyste han. 
Mor til guldhoppen er 12-årige Sibilja 
Karmishøj, der blev købt som to-årig ved 
et besætningsudsalg. På familie-bedriften 
ved Grenå er der 5 stk. afkom efter hen-
de. Hun fik ikke noget føl i år, men er i fol 
ved Cannon Row.

Og der aspireres til flere medaljer i 
Enslev. I 1996 stiller Sibilja Karmishøj 
afkomsfremstilling, forventeligt fire hop-
per - bl.a. Le Fantastique - med hver sit føl 
ved siden

Solide hopper og præstationshingste
- Og så spørger man jo normalt, hvad 

hemmeligheden er bag at lave sådan en 
vinderhoppe. Men der er intet hemme-
ligt, vi ved det alle, siger Jensen. Le Fanta-
stique er avlet på en sikker hoppestamme, 
og så er vi påpasselige med at vælge hing-
ste, som har vist de kan noget. Altså præ-
stationsavl, hvor det er dressur-retningen, 
vi befinder os på.

Besætningen i Enslev tæller ca. 35 heste 
og ejendommen er på 40 tdr. land. Svend 
Ove Jensen producerer desuden grise. 
Han har drevet en handel med smågrise, 
men hestene får nu større vægt på ejen-
dommen. Alley-Cat med guldsamlingen 
er avlet på den anden hoppelinie i besæt-
ningen, så det spiller på alle strenge for 
opdrætteren i øjeblikket.

Debutanter
- Man skal altid starte med noget ordent-
ligt, det betaler sig. Den sætning kunne 
ejeren af guldmedalje-hoppen Rambella, 
Kirsten Nissen og hendes datter Anne 
Margrethe, tilslutte sig.

- Vi er debutanter og kan vel knapt nok 
kaldes avlere, men det er herligt at være 
med i en hoppefinale på Vilhelmsborg, 
sagde Kirsten Nissen. Vores rådgiver og 

Kirsten Nissen og Jørgen K. Hansen med årets reserve-vinder, guldmedaljehoppen Gøngehusfar-
mens Rambella.

Årets bedste to-års hoppe, Vemmetofte Calera.

Vemmetofte Calera præsenteres af 
fra venstre Barbro Linnet, Lorenz 

Linnet og Lisbeth Johnsen fra 
sponsoren Heslegård Stutteri.

fremviser af hesten, Jørgen Hansen, Ribe, 
skal have en stor del af æren.

Anne Margrethe Nissen fortalte, at hun 
tidligere red pony, og at hun talte en del 
om at få en større ridehest for også prøve 
at avle med den. Min far var imod det, 
men efterhånden gik han med på ideen, 
og så skulle vi finde et føl. Her var Jørgen 
Hansen så med, og hans råd var: - Start 
med noget ordentligt, ellers når I aldrig 
et ordentligt resultat. Hesten er måske 
nok lidt dyrere, men omkostningerne på 
den er de samme, som på en ringere hest, 
og glæden er større. 

- Vi købte så Rambella fra Stutteri Gøn-
gehusfarmen på følauktionen på Vil-
helmsborg i 1992 for hammerslag på 
47.500 kr., vistnok det hidtil dyreste aukti-

ons-føl. Ved udtagelsen i region 4 var 
Rambella ikke i finalerunden, men udto-
ges dog til eliteskuet, og det tør nok siges, 
at her fik hun succes. Hun er ifolet ved 
Michellino.

- Hoppen er redet lidt, og hun er nem 
at have med at gøre samt meget arbejds-
villig, konstaterede Anne Margrethe Nis-
sen.

To-års hopperne
Efter bedømmelse af godt 30 to-års hop-
per stod Vemmetofte Calera og Miss Dior 
side om side i finalen. Årets Hoppe i 
denne aldersgruppe blev Calera, tilhø-
rende

Barbro og Lorenz Linnet, Vojens. En 
særdeles tiltalende hoppe, som er tillagt 
hos Suzanne W. Schleimann, Bøvling-
bjerg. Calera er efter Castro DH 481, mor 
er Loupiac RDS 5750 og morfar Lagano 
DVE 297. Calera blev købt, da moderen 
var til bedækning. Føllet var da 30 dage 
gammelt og Lorenz Linnet så kvaliteten 
med det samme og købte føllet. Det stod 
på fløjen ved følskuet i Herning i 1993.

Miss Dior, der er opdrættet af og tilhø-
rer Kristian Olesen, Møgelholt ved Had-
sund, måtte denne gang nøjes med at 
blive reserve til Årets Hoppe. Hun er 
efter Mon-Ami DH 438, mor er Verona 
RDH 2234 og morfar Grandis DH 270.

Ældre hopper i finalen
Ialt fire ældre hopper var i finalen den 3. 
september. I holdet af ældre hopper var 
Raisa, avlet og ejer af Katrine Jensen, Rak-
keby, Hjørring, alene og hun tilkendtes 
bronzemedalje. Raisa har som far Chop-

Reportagen fra Elitehoppeskuet er 
skrevet af:
Niels Holmgaard Christensen og
Britt Carlsen.
Foto: Jørgen Bak Rasmussen
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Miss Dior tilh. Kristian Olesen, Hadsund, var 
tæt på i kampen om blive bedste to-års hoppe.

Ulrich Christensen fik mønstringsmedalje fra 
Hestens Værn for fremvisning af hoppen Maxi-
ne Sølyst.

stick DH 301, mor er Kis Hejselholt ROL 
6514 og morfar Titus the Monk OLH 521.

I holdet af tidligere kårede DH-hopper 
med godkendte rideresultater var tre i 
finalen, og de fik alle bronzemedalje. De 
tre er:

Gabriell RDH 3031, født 1988 hos Niels 
Bendtsen, Vind, Holstebro, ejet af Anne 
Marie Kristensen, Holstebro. Gabriell er 
B-hest i dressur. Far Lavallo, mor Nette og 
morfar Tasano.

Toftekærs Lavendel RDH 3493, født 
1990 hos Kirsten og Jørgen Jensen, Tofte-
kær, Jægerspris, og ejet af Lisbeth og Niels 
Johnsen, Heslegård, Hillerød. Far Laval-
lo, mor Toftekærs Aida, morfar A Pan. 
Lavendel blev ved egnethedstesten i regi-
on 1 placeret som nr. 5.

Andante Byhøj RDH 2881, A-hest i 
springning, født 1987 hos Birgit og P.B. 

Jensen, Byhøjgård, Slagelse. Ejer er Bjar-
ne Nyholm Larsen, Odense N. Far Schwe-
dengruss, mor Lucy Byhøj, morfar Atlan-
tic.

Mønstringspræmien til fremviseren for 
den bedst mønstrede hoppe blev tildelt 
Ulrik Christensen, der mønstrede Maxine 
Sølyst fra Poul-Erik Pedersen, Handbjerg.

Jofa
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