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Resultatliste hingstefremstilling 27-9-2020 

Alle resultater er vist i oprangeringsorden 

 

2 års hingste 

Kat. 1  

Vestergårds Miquel  

(Vestergårds Nilson / Kejser af Iglsø) 

Mål: 166 - 178 - 195 - 22,5 

Karakterer: 8878 - 76 - 877 - 8 

Tildelt avlsgodkendelse for 2021  

ved yderligere dokumentation for  

udetydelighed af hævelse venstre bag  

 

Jørgen Finderups kommentarer: 

”Stor og veludviklet hingst af god type med passende dybde og bredde. Der er et typisk hoved og velansat 

hals, passende lang, lidt stejl, skulder og velmarkeret manke. En god overlinje og et velformet kryds. 

Passende føre lemmer, lidt ret for og noget vinklet bagstilling samt en uklarhed nede omkring venstre 

bagben. God, taktfast skridt, en lidt snæver ret god, lidt mere indundergriben kunne ønskes i trav og galop. 

Alt i alt en stor og veludviklet og flot hingst i fin dagsform.” 

 

 

Kat. 2 

Hasfeldts Wait a Little 

(Toftagergårds Red Diamond / Salisbury Vejleby) 

Mål: 160 - 171 - 188 - 21 

Karakterer: 8878 - 67 - 777 - 7 

Tildelt avlsgodkendelse for 2021 

 

 

 

Jørgen Finderups kommentarer: 

”Middelstor hingst, elegant af bygning og god af type. Passende dybde og bredde. Kønt hoved. Passende 

lang og velansat hals. Lidt stejl skulder og velmarkeret manke. En god overlinje og et velformet kryds. 

Passende føre lemmer. Lidt fransk for og lidt små hove. Ret god bevægelse i skridt, trav og galop. Lidt 

snæver i skridt og lidt på forparten i trav og galop. Tilfredsstillende harmoni med middelstore rammer. 

Elegangt fremtoning og passende i sin udvikling.” 
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Kat. 3 

Mercedes Rosso 

(Højdalgaards Archilles / Stormosens Vivaldi) 

Mål: 165 - 175 - 186 - 22 

Karakterer: 8876 - 57 - 666 - 6 

 

 

 

Jørgen Finderups kommentarer: 

”Stor og veludviklet hingst af god type. Der er passende dybde og bredde. Lidt almindeligt hoved og en 

velansat hals. Passende lang, lidt stejl skulder med noget trykkede albuer som går noget udover friheden i 

bevægelsesforløbet. Så er der en velmarkeret manke. Velformet kryds. Mere smidighed over lænden kunne 

ønskes. Passende føre lemmer, noget indfodet for og snævre hove. Lidt ret forstilling. Bevægelsen er middel 

i skridt, trav og galop. Lidt spændt i skridten, noget på forparten og svingende i trav og på forparten i galop. 

Bemærkning omkring fundamentet, der desværre får en afgørende betydning for tildeling af 

avlsgodkendelse.” 

 

 

3 års hingste 

Kat. 5 

Samondo Vejleby 

(Jeopardy Fjord / Sarpo Vejleby) 

Mål: 163 - 172 - 190 - 22 

Karakterer: 8878 - 77 - 777 - 7 

Løsspringning: 7,5 teknik og 7,7 kapacitet 

Tildelt avlsgodkendelse for 2021 

 

 

Jørgen Finderups kommentarer: 

”En stor hingst af god type med god dybde og bredde. Et kønt hoved på en middellang velansat hals. Lidt 

stejl skulder og velmarkeret manke. Ret god overlinje, lidt lang lænd og et velformet kryds. Passende føre 

lemmer, lidt indfodet for og lidt snævre hove. Ret jordvindende i skridten og ret god, lidt på forparten i trav 

og galop. ” 
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Kat. 4 

Sai Vejleby 

(Jeopardy Fjord / Sæddings Brutus) 

Mål: 164 - 173 - 195 - 22 

Karakterer: 8776 - 77 - 567 - 6 

Løsspring: 7 Teknik og 7 Kapacitetet 

BILLEDE FOREHAVES IKKE 

Jørgen Finderups kommentarer: 

”Passende stor hingst af god type med god dybde og bredde. Typisk hoved. Velansat, middellang lidt kraftig 

hals. Passende lang, lidt stejl skulder. Middellang, lidt markeret manke. Noget stram lænd og et velformet 

kryds. Passende føre lemmer, lidt ret bag. Bemærkning om overben på begge forben, hvilket ikke har 

afgørende betydning for det endelige resultat. Middel skridtbevægelse som kan virke pas-agtig. Middel i trav 

hvor mere smidighed kunne ønskes. Ret god galop, lidt på forparten.” 

 

 

 

4 års 

Kat. 7 

Lillegaards Jumper 

(Engkildegårds Nugent / Merlin Dyrviggård) 

Mål: 162 - 172 - 181 - 21 

Karakterer: 7887 - 77 - 688 - 7 

Løsspringning: Teknik 7 Kapacitet 7,5 

Færdigkåret ved bestået materialprøve 

 

 

Jørgen Finderups kommentarer: 

”En hingst af middel størrelse og ret god type. Passende dybde og middel bredde. Et kønt hoved og velansat, 

lidt tynd, hals. God skulder og velmarkeret manke. Ret god overlinje. Der er en smidig lænd og et kun 

middellangt, lidt muskelfattigt kryds med lidt lange underlår. Passende føre lemmer, lidt stejle koder. 

Bevægelsen er middel, noget stampende og snæver i skridten. God og taktfast i traven og rummelig i 

galoppen.” 
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Kat. 6 

Langdyssegårds Triton 

(Engkildegårds Nugent / Sarpo Vejleby) 

Mål: 158 - 169 - 195 - 21 

Karakterer: 7877 - 77 - 677 - 7 

Løsspringning: Teknik 6 Kapacitet 6 

Tildelt avlsgodkendelse jf. bevaringsprogrammet 

 

 

 

Jørgen Finderups kommentarer: 

”En lille hingst af god type. Passende dybde og bredde. Et kønt hoved. En middellang, men kraftig, men 

velformet hals. God skulder. Kun middellang men markeret manke. Ret god overlinje. Passende langt, lidt 

fladt kryds. Passende føre lemmer. Velstillede for, lidt rette baglemmer med små baghove. Middel og spændt 

i skridten. Ret god i traven og ret god, lidt på forparten i galoppen. 

 

 

5 års og ældre 

Kat. 8 

Sarlot Drage 

(Sarpo Vejleby / Zarif Mollerup) 

Mål: 164 - 172 - 198 - 22 

Karakterer: 8887 - 77 - 687 - 8 

Løsspringning: 8,5 Teknik og 8,5 kapacitet. 

Færdigkåret ved bestået materialprøve. 

ÅRETS HINGST 

 

 

Jøren Finderups kommentarer: 

”Passende stor hingst af god type med god dybde og bredde. Typisk hoved og velformet hals. Skrå skulder 

og velmarkeret manke. Ret god overlinje. Passende langt, lidt fladt kryds og passende føre lemmer med lidt 

korte koder. Middel og spændt i skridten. God og taktfast i traven og ret god i galoppen.” 

 


