
LUNDEMARKSGÅRDS LADY IN BLACK NFR-E 2046 
 
 

Hele syv føl blev født her på Lundemarksgården i 2001. Det var den første 
årgang efter vores allerførste hingst – Stegstedgårds Figaro og vi måtte jo 
prøve de forskellige kombinationer! Seks hingsteføl blev det til, og så én enkelt 
hoppe – Lundemarksgårds Lady in Black. Hendes mor- Lundemarksgårds 
Minerva – havde vi også selv avlet på én af de allerførste hopper, som vi købte. 
Minerva var det første afkom efter Hippus Cavalier og således er han altså 
morfar til Lady! 
 
Da Lady var 3 år opnåede hun at blive nummer tre blandt alle racer i den store 
ring på Roskilde dyrskue. Vi bedækkede hende med Bakkegårds Pinpoint og 
året efter fik hun Lundemarksgårds Layout NFHR 137. I den sommer fik Lady 
en alvorlig hegnsskade, hvor hud og kød nærmest var skrællet af underkæben. 
Vi tænkte derfor, at hun nok aldrig blev ridehest og var glade for at det trods 
alt voksede fint sammen og at hun kunne være avlshoppe. Året efter fik Lady 
endnu et hingsteføl – Lundemarksgårds Lucifer e. Firfod Jetset og vi besluttede 
at hun da måtte kåres, når nu det var sådan, at hun skulle være avlshoppe i 
fremtiden. Det var en god beslutning! Lady fik en sølvmedalje og den ærefulde 
titel ”årets hoppe” 2006. Vi var meget glade, men der var da malurt i bægeret, 
da flere af de etablerede avlere højlydt forsikrede alle om, at sådan en hoppe 
var alt for gammeldags og slet ikke en ridemodel, som kunne bruges til noget! 
Da Lady ikke fik føl året efter, bestemte vi os for at forsøge at hive det dér ”R” 
i land til vores hoppe, på trods af den skade hun havde haft året tidligere. Det 
var jo gået fint med at have bid i munden til kåringen – så hvorfor ikke? Efter 
bare at have været redet ganske få uger deltog Lady med Lotte på ryggen i 6 
års championatet (LA1) og fik sit ”R”. 
 
Lady fik derefter to føl mere efter Jetset, men to årige Liva faldt desværre på 
isen og knuste hoften en vinterdag og senere måtte vi aflive føllet Luksus, da 
han var få måneder gammel, idet han brækkede benet ved at sidde fast i 
boksens tremmer. 
 
I mellemtiden var Julie begyndt at ride på Lady og det gik rigtigt godt, vi 
kunne se at hun havde viljen og bevægelse til at nå rigtig langt i ridesporten 
og at den tidligere skade nu kun var et ar, som tilsyneladende slet ikke 
generede hende. 
 
Julie er jo voksen og har for længst passeret ponyalderens grænse og sammen 
blev vi enige om, at Lady skulle være Carolines pony et stykke tid. De to fandt 
hurtigt hinanden og klarede sig over al forventning til stævnerne! 
Parret sluttede af med flere placeringer og flotte procenter til Landstævner og 
endnu et par fornemme titler – nemlig A pony i dressur og vinder af 7 års 
championatet! Caroline har nu fået en større pony, nemlig Ladys første søn, 
Layout, og også her går det forrygende – Layout er her som 7 års allerede S- 
pony og kan skrive adskillige landstævneplaceringer på sit CV. 
Og Lady er hjemme på Lundemarksgården igen og bliver atter passet og plejet 



af Julie. Hun er drægtig (altså Lady) med Firfod Jens Lyn og skal fole i starten 
af april 2013! 
 
Vi er utroligt stolte af vores første elitehoppe af eget opdræt! Og så er vi 
meget glade for at have bevist at Lady var en ægte sportsmodel, som både 
kunne vise sig selv flot på de store dressurbaner og avle en søn, som også kan 
dupere dommerne! 
 
Lady er 11 år og har fået 4 føl. Hun har opnået sine elitepoint på sine egne 
præstationspoint og på sine to sønner Layout, som er kåret hingst og S-pony i 
dressur og Lucifer som er kåret i 1. klasse med bronzemedalje. Lady har i alt 
opnået 275 point. 
 
 


