
Roskilde Dyrskue 2009 

I dagene 5-6-7 juni var det meste af New Forest folket på sjælland og øerne til 

Roskilde dyrskue. Vejret viste sig fra den mere kolde side end det ellers plejer når vi 

holder dyrskue her, men med lidt ekstra trøjer og varme sokker tror jeg at de fleste 
overlevede uden varige mén …. 

Humøret fejlede ikke noget og vi har også hørt at ”nogen” festede til langt ud på 

natten….. 

Showet – som blev opført sammen med Sportsponyerne – var ligeså fantastisk og 

fantasifyldt som det plejer og høstede mange bifald fra publikum. Showet var – 

vanen tro – ledet af Lene Thoulow og emnet i år var ” havets forunderlige verden 

med havfruer, fisk, delfiner og en kæmpe blæksprutte med ægte sugekopper var 

springet på midten. 

På Roskilde dyrskue var der i år udstillet 450 heste fordelt på 31 racer og hele 21 
New Forest ponyer var tilmeldt, hvoraf 2 måtte melde fra. 

New Forest ponyen gjorde sig særligt bemærket ved at snuppe andenpladsen i 

konkurrencen om Sjællandspræmiehingsten om fredagen. Hingsten, der gjorde os 

ære var Gay Count Shetan. Om lørdagen blev 3 års hoppen: Lundemarksgårds Enya 

udråbt som bedste 3 års hoppe på tværs af alle racer. Jo, vi forstår da at markere os 
på racens vegne! 

Af publikum var der vist også nok, idet der blev talt over 90.000 betalende gæster! 

 

5 års og ældre kårede hingste: 

Gay Count Shetan e. Mister Malthe og Gay Countess Chanell e. Højmarkens Ikaros. 

24 point + ærespræmie – 1(5) –  

No. 2 i konkurrencen om Sjællandspræmiehingsten. 

6 årig hingst af særdeles god type. Udtryksfuldt hoved på velrejst hals. God skulder, 

lidt kort manke, muskuløse lår. Særdeles føre og velstillede lemmer. God i skridt, 
særdeles god i trav med god brug af bagpart. 



 

  

Firfod Jens Lyn e. Bakkegårds Pinpoint og Firfod Jaloux e. Firfod Facon. 

23 point +ærespræmie – 2(5). 

6 årig hingst af særdeles god type, udtryksfuldt hoved, middellang velrejst hals, god 

skulder, lidt kort manke, muskuløs bagpart. Føre, velstillede lemmer. God i skridt. 
Fremgribende i tav med god brug af bagpart. 

 
 
  

Horsemosens Navarone e. Eslkehøjgårds Ali og Erfa e. Sandyford Sandew. 

23 point – 3(5) 

20 årig særdeles velbavaret hingst af god type. Passende dybde og bredde, velrejst 

noget kraftig hals, lidt lang lænd, muskuløse lår og bagpart. Særdeles føre lemmer, 



god i skridt med god brug af bagpart. God i trav. 

 

Sirius Hippios e. Mister Malthe og Eskehøjgårds Za Za Zee e. Poseidon Hippios. 

23 point – 4(5). 

9 årig hingst af god type. Udtryksfuldt hoved på velrejst, velansat hals. God manke, 

godt sadelleje, muskuløst kryds, muskuløse lår. Passende føre og velstillede lemmer, 

dog noget bagudstillede baglemmer. Middel skridt. Mere indundergriben ønskes. Let 
og elastisk i trav. 

 

Firfod Firspring e. ridderslag Gerhard og Roløkke Fuchia e. Folehaves Vizir. 

23 point – 5(5). 

13 årig hingst af god type. Velrejst hals, god skulder, afrundet manke. Passende 

dybde og bredde, muskuløs bagpart. Tilpas føre og velstillede lemmer. God skridt, 
dog lidt snæver bag. Let i trav. 

  

4 års hingste med avlsgodkendelse: 

Soldals Atlas Atlantis  e. Hamlets Merick og Soldals Annabell e. Mister Malthe. 

23 point – 1(2). 

4 års hingst af særdeles god type med kønt hoved og velansat hals. Noget afrundet 

manke. Muskuløs bagpart. Føre lemmer. Taktfast, men kun middellang i skridt. God i 
trav. 

 

Soldals Pacific Ocean e. Sirius Hippios og Storådalens Cecilie e. Bavian. 

23 point – 2(2). 

4 års stærk hingst af god type. Kønt hoved, lidt kraftig, men velansat hals. Afrundet 

manke og noget lang lænd. Særdeles føre lemmer med god ledmarkering. 
Bevægelsen vist noget kort i skridt. Let og elastisk i trav. 

  

3 års hingste med avlsgodkendelse: 

Soldals Brilliant e. Bavian og soldals Annabell e. Mister Malthe. 

23 point + ærespræmie – 1(1). 

3 års hingst af særdeles god N.F. type. Kønt hoved,velformet, lidt kraftig hals. God 

skulder, noget afrundet manke. Muskuløs bagpart, dog noget overbygget kryds. 
Energisk, men vist noget anspændt i skridt. God og fremgribende i trav. 

 

2 års hingste: 

Driftbrogård’s Darth Vader e. Hamlets Merick og Princess Beauty e. Pedro. 

22 point – 1(1). 

Veludviklet unghingst af god type. Gode kropspartier. Kønt hoved, lidt trangt forenet 

med halsen. Kun middellang hals. Lidt stejl skulder og lidt afrundet manke. Muskuløs 



bagpart. Lidt snæver, men taktfast i skridt. Middel i trav. 

 

Følhopper med eget føl ved siden: 

Roløkke Fe e. Stegstedgårds Thor og Roløkke Fenja e. Poseidon Hippios. 

23 point – 1(3). 

Hoppe af særdeles god type. God dybde og bredde. Velmarkeret, men noget kort 

manke. Muskuløse lår. Særdeles føre og velstillede lemmer. God, dog noget energisk 
i skridt. Tilfredsstillende i trav. 

Hoppeføl e. Polsbury Popov født 1/3 af god type. Store kropspartier, kønt hoved, 

velansat hals, muskuløs bagpart. God i skridt. Let i trav. 

  

Niobe Hippios e. Mister Malthe og Eskehøjgårds Mørk Natviol e. Havens Sunshine. 

23 point – 2(3). 

Hoppe af mere ædel type. Kønt hoved, knap middellang hals. Velmarkeret manke, 

godt sadelleje. Lidt fine, men tørre lemmer. God i skridt. Tilfredsstillende i trav. 

Hingsteføl e. Offem Minos født 21/3 af god type, kønt hoved på en lidt kort, lavtansat 
hals. Særdeles muskuløs bagpart. God i skridt. Kun middel i trav. 

 

Flintdales Ea e. Starcarps Dayton og Flintdales Melissa e. Stegstedgårds Thor. 

22 point 3(3). 

Følhoppe af god type. Lidt vel i foderstand. Særdeles udtryksfuldt hoved. Lidt kort, 

men velansat hals. Lidt stejl skulder, lidt kort manke. Noget muskelfattig overlinie og 
bagpart. Knap føre, men velstillede lemmer. Ret god i skridt. Middel i trav. 

Hoppeføl e. Polsbury Popov født 1/5. Velrejst føl af god type. Udtryksfuldt hoved. 

God skulder, gode led. Bevægelsen god i skridt og trav.  
Bedste New Forest føl 



 

  

3 års hopper: 

Lundemarksgårds Enya e. Stegstedgårds Figaro og Odbjergs Imari e. Højlunds 

Motley. 

23 point + ærespræmie – 1(2)  

Skuets bedste 3 års hoppe. 

3 års hoppe af særdeles god type. Kønt hoved. Velansat, middellang hals. Noget 

afrundet manke. Muskuløs bagpart. Lidt fint fundamant. Lidt fransk højre for. God i 
skridt. God og fremgribende i trav. 

 



  

Dalgårdens Chanel e. Pedro og Odbjergs La Monet e. Anydale Martien. 

22 Point - 2(2). 

3 års hoppe af god type, kønt hoved med god nakke. Velansat hals, god skulder og 

godt saddelleje. Noget kort, afrundet manke. Muskuløse lår. Lidt fine lemmer, men 

ellers velstillet fundament. God jordvindende skridt. Ret god trav. 

  

2 års hopper: 

Lundemarksgårds Rytme e. Stegstedgårds Figaro og Odbjergs Imari e. Højlunds 

Motley. 

23 point + ærespræmie – 1(5)  

2 års hope af god type. Kønt hoved, velrejst hals. Ret god skulder, noget afrundet 

manke. Endnu noget overbygget. God krydslængde. God skridt med god brug af 
bagpart. God og fremgribende trav. 

Romeo’s Hippilina e. Ronald og Langemarksgårds Angelina e. Park’s Tambour. 

22 Point – 2(5). 

Stor veludviklet 2 års hoppe af god type. Velansat, men lidt kraftig hals. Mere nakke 

ønskes. God skulder, kort manke. Muskuløs bagpart. Føre lemmer. Noget 

uregelmæssig for – især venstre. Særdeles god skridt. Ret god i trav, men mere 
indundergriben ønskes. 

  

Gay Countess Carmen e. Hamlet’s Merick og Gay Countess Alberte e. Bakkegårds 

Pinpoint. 

22 point – 3(5). 

2 års hoppe af særdeles god type. Velformet, velrejst hals. Middellang manke. 

Muskuløst kryds. Uregelmæssig for, især venstre. Ret god i skridt, dog lidt snæver 

for. Let i trav. 

 

Solbakkens Vanja e. Kantje’s Valentijn og Solbakkens Debbie e. Rico Søndermark. 

22 point – 4(5). 

2 års hoppe af ret god type, kønt hoved, middellang hals, God skulder og manke. 

Endnu noget overbygget, men kort kryds. God skridt, mangler dog endnu noget 
styrke i bagpart. Ret god i trav dog noget snæver for. 

 

Horsemosen June no Twenty  e. Ll. Møllegårds Nero og Trine e. Exmoorstaldens 

Pascal Paoli. 21 point – 5(5). 

2 års hoppe af ret god type. Endnu noget muskelfattig, men med gode kropspartier. 

Velformet hoved. God manke. Endnu noget overbygget. Særdeles føre lemmer. 
Fransk venstre for. Let og elastisk i trav. 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 

 

 


