
SENTRAL HOPPEUTSTILLING I DRAMMEN 24.08.2002.   

 

Årets sentrale hoppeutstilling for varmblods ridehest var lagt til Drammen sammen med 

Finalen i Breeders Trophy og Finalen for føll- og unghestskuene.  Sommeren var fortsatt på 

sitt beste og det var et flott arrangement i Drammen med masse flotte hester.  Det er fint å 

kunne samle disse forskjellige ”elementene” til ett stort arrangement for varmblods ridehest, 

men for oss som er utkommandert som dommere, får vi ikke med oss alt som foregår.  

Dommerpanelet bestod av Poul Graugaard, Liv Borg og undertegnede (Magne Lilleeng).  

Dagen ble hektisk, for vi skulle bedømme hoppene både eksteriørt og under rytter.  I tillegg 

hadde vi også finaleklassene for føll- og unghester.  Men dagen gikk uten de store 

problemene.  Spesielt for dette arrangementet var at det var svært mange hopper tilmeldt for å 

få en såkalt typegodkjenning.  Dette er hopper som mangler avstammingspapirer, eller som 

ikke har godkjent avstamming, men som likevel er en typisk ridehestmodell.  For disse 

hoppene er det viktig at de har gode konkurranseresultater, eller at de avlegger en god 

rideprøve på utstillingsdagen;- de må på en måte ha noe som oppveier at de ikke fyller 

avstammingskravene.  Ei typegodkjent hoppe kan ikke premieres, men den kan komme i 

stamboka som mor til godkjente/premierte dyr.  Imidlertid kan den ikke bli hingstemor, for da 

ligger kravet om tre godkjente ridehestgenerasjoner helt fast. 

 

I klasse 4 – eldre føllhopper – møtte det kun ei hoppe, nemlig fullblodshoppa Copy Girl xx e. 

Franconian u. Oline ue. Firestreak, eier Gry Iren Hafredal.  Den danskfødte hoppa fikk 8 for 

type og 8 i helhet, og den ble tildelt 2. pr. 

Også i klasse 5 – yngre føllhopper – var det kun èn deltaker: Esterella e. Trofè u. Idè ue. 

Ibsen, eiere Monica Hansen og Lars Ove Venbakken.  Hoppa fikk 7 for type og 7 i helhet;- 

dette først og fremst for at den er noe lavstilt, men den har partier i kroppen og gode 

bevegelser, og den ble derfor tildelt 2. pr. 

 

I klasse 6 – aktive ridehopper – møtte det fire stykker.  Alexis Damgaard, 16 år e. Allegro – 

Scotsman xx, eier Lillian Strand.  En fin hest som avla en god rideprøve, 3. pr.  My Honour 

xx, 9 år gammel fullblodshoppe e. Hero`s Honour – Gorytus, eier May Hynne.  En fin type, 

men den fikk litt problemer på rideprøven, men den fikk likevel sin velfortjente 3. pr.  

Savannah, 7 år e. Splitau – Kim Damsgård, eier Henriette Gerhardsen.  En jevnt god hest 

som avla en godkjent rideprøve og fikk sin 3. premie.  Klassen vinner var Sabine 

Gravvænge, 5 år e. L`Amour – Sorel, eier Lars Ringkær.  Hoppa hadde et par uker tidligere 

vært i Danmark og deltatt i avkomsgruppe der moren – Scarlet Gravvænge – fikk en flott 

gullmedalje!!!  Sabine er ei meget flott hoppe og fikk 9 for type.  For dagen var skrittet litt 

anspent, men den travet meget bra, og den fikk 8 i helhet, 2. pr og nr. I i kvalitet.  Senere på 

dagen ble den også kåret til utstillingens beste hoppe! 

 

I klasse 7 – 3 års hopper – var det 3 deltakere.  Holmens Sara e. Cajun Cadet xx – Sorel, eier 

og oppdretter Kjersti Landsnes.  Hoppa fikk 8 for type og 8 i helhet.  Den viste gangartsprøve 

i longe og viste at den har jevnt gode gangarter.  Solbergs Domina e. Don Schufro – 

Manstein, eier Kari Anette Stuve, oppdretter Solberg Stutteri.  8 for type og 7 i helhet, og den 

avla en meget god ridehprøve;- faktisk dagens beste selv om den bare er 3 år.  Den fikk 7 for 

skritt, 8 i trav, 8 i galopp og 8 i helhet/allment inntrykk.  Electra e. Laurin – Ragtime Band 

xx, eier og oppdretter Hanne C. Simensen fikk 7 for type og 7 i helhet, med litt ordinære 

bevegelser. 

 



Til typegodkjenning møtte det 7 hopper.  6 av dem fikk sin typegodkjenning, mens den siste 

ikke kunne typegodkjennes da den fikk underkjent karakter på skritt under rytter.  De 

godkjente er følgende hopper: 

Fleetwood, 15 år, avstamming ukjent, godkjente konkurranseresultater, eier Ann-Mari 

Bjerring Strand. 

Sugar N Spice, 15 år, avstamming ukjent, godkjente konkurranseresultater, eier Linda 

Pettersen. 

Freja, 7 år e. Brandy – Kalpak xx (palomino/oldenburger/fullblod – ikke godkjent 

avstamming), godkjente konkurranseresultater, eier Linda Benterud. 

Melvads Lunatic, 6 år e. Lando, videre avstamming finnes for hoppa er DV-brennemerket, 

men kun typegodkjenning inntil papirene kommer til rette.  Godkjente konkurranseresultater, 

eier Anne-Jorunn Birkeland. 

Ne Neh Neuf, 20 år, avstamming kjent, men ikke dokumentert, godkjente 

konkurranseresultater, eier Hege Nordli Korgsæter. 

Ginger Delight, 13 år e. Ginger Dick – Laughton Lass (ikke godkjent avstamming), 

godkjente konkurranseresultater, eier Stall CC. 

 

Klassevinnerne i de vanlige klassene (ikke typegodkjenningene) ble vist inne på sprangbanen 

mellom to klasser for å kåre utstillingens beste hoppe.  Som allerede nevnt, ble dette Sabine 

Gravvænge e. L`Amour – Sorel, eier Lars Ringkær.  Hoppa har selv sølvmedalje fra 

Danmark, og et par uker før Drammen, var den i Danmark for å vises i en avkomsgruppe etter 

moren Scarlet Gravvænge.  Sabine og de andre avkommene som ble vist, var av meget god 

kvalitet;- så god kvalitet at moren fikk gullmedalje for avkomsgruppen!!  Det er litt av en 

prestasjon, og det sier noe om sikkerhet for kvalitet i hoppestammen. 

 

          Magne Lilleeng 


