
 

Formandens beretning for året 2020 

 

Igen i år har corona sat dagsordenen, for hvad vi må foretage os og hvornår. 
Vi har igen i år været nødsaget til at flytte vores Generalforsamling fra 1 kvartal, 
og hen til et tidspunkt, hvor det er muligt at afholde det i henhold til forsamlings- 
forbuddet. 

Trods de udfordringer vi har omkring corona med forsamlingsforbud, at holde 
afstand, afspritning og mundbind, hører jeg alligevel fra vores medlemmer og nok 
hele hesteverdenen at salget er gået godt. Der bliver solgt både heste og ponyer i 
alle aldre, lige fra føl og ungheste til uddannede ponyer til fornuftige og gode priser.  
 
2020 var et fantastisk år for Pferdestammbuch Danmark, både hvad angår vores 
arrangementer, resultater og ikke mindst medlemstilgang. Medlemstilgangen 
voksede hen over året, hvor der var rigtig god tilslutning til vores Hoppekåringer og 
Følskuer, og denne tendens ser ud til at fortsætte i 2021. 

Aktiviteterne startede i 2020 som sædvanlig med Hingstekåringen i Neumünster 
hvor lidt mere end 100 hingste var tilmeldt. Fra Danmark var vi repræsenteret af 
Stutteri Skærgården, der stillede 2 af deres Connemare hingste til kåring, og begge 
blev godkendt til avl i Connemare-afdelingen. 

En af de kårede hingste i Pferdestammbuch Strandgaards Mangold stillede til kåring 
i DSP, hvor han blev kåret og udnævnt til årets dressurhingst. 
GP Montedo Højgård blev udnævnt til Elitehingst i Dansk Pinto Forening. 

Årets Hoppekåringer og Følskuer var igen en succes. På 4 kåringspladser blev årets 
Hoppekåringer og Følskuer afviklet. D. 16 juni om formiddagen hos Stutteri 
Skærgården hvor 9 hopper og 12 føl var til kåring og skue, og hoppen Winehouse 
Lund fra Stutteri Lund, i gruppen Kleines Deutsches Reitpferd, og Cleggan Cherry fra 
Stutteri Skærgården i afdelingen for Connemare blev udtaget til Elitehoppeskuet i 
Tyskland. 7 af føllene fik tildelt følpræmie. 
Om eftermiddagen gik turen nordpå til Følle Strandgård, hvor 5 hopper, 2 2års 
hopper og 3 føl blev flot fremvist for dommerne. Begge 2 års hopper blev Præmieret 
og alle 3 føl fik Følpræmie. 2 danskejede hopper stillede til kåring i Tyskland, det var 



Strandgaards Shakira fra Stutteri Følle Strandgaard og Grateda Højgård fra Stutteri 
Højgård. De blev begge udtaget til Elitehoppeskuet i Tyskland. 

Ved 1 dages rideprøven i Gross Wittensee var vi repræsenteret med 1 hoppe som 
også vandt rideprøven, det var Strandgaards Shakira fra Stutteri Følle Strandgaard. 

D. 17 juni blev der afviklet endnu en rideprøve i Elmshorn, og her aflagde hoppen 
Miss Malou Hoejgaard en godkendt rideprøve, og kunne således få tildelt titlen som 
Statspræmiehoppe. 

Elitehoppeskuet lørdag d. 4 juli i Padenstedt i Tyskland, blev igen en stor succes for 
Pferdestammbuch Danmark. Strandgaards Shakira viste sig igen fantastisk frem i 
klassen Deutsches Reitpony, hvor hun blev samlet vinder og bedste Reitpony. Det er 
andet år i træk at vi fra Danmark tager titlen i denne klasse, og igen i år var det 
Stutteri Følle Strandgaard der gik på fløjen. I klassen Kleines Deutsches Reitpferd 
blev det til sejr og bedste hoppe til Winehouse Lund fra Stutteri Lund. 

Juli måned er også der, hvor udtagelserne til Bundeschampionatet foregår. I år 
havde Stutteri Følle Strandgaard 2 hopper der kvalificerede sig til championatet i 
Warendorf, Strandgaards Shakira i 3 års holdet og Strandgaards She´s Right i 4 
årsholdet. Desværre blev Bundeschampionatet også ligesom mange andre 
arrangementer afviklet uden tilskuer.   

D. 7. august afviklede vi Hoppekåring og Følskue på Stutteri Højgård, hvor 5 hopper 
og 20 føl blev bedømt. Der blev vist hopper og føl i Deutsches Reitpony, Pinto og 
New Forest. I det store hold af føl fik 16 ud af de 20 fremstillede Følpræmie. 
Pga. coronarestriktionerne i både Danmark og Tyskland, blev der ikke som de 
tidligere år udnævnt Elitehopper og Hingste til Elitehoppeskuet. Derfor kunne vi her 
udnævne en ny Elitehoppe. Deutsche Reitpony hoppen Mistery Ut Deuten fra 
Stutteri Højgård, kåret i 2007 med Bezirkspræmie, blev udnævnt pga. af hendes 
afkom og deres resultater.  

D. 15 september afviklede vi vores sidste Hoppekåring og Følskue i 2020 på Stutteri 
Følle Strandgård. 4 hopper stillede til kåring, 3 af dem fik tildelt Bezirkspræmie. 4 føl 
blev fremvist og bedømt, og alle blev Følpræmieret. 
Da denne kåring også er årets sidste, tilbyder vi vores avlere at fremstille deres 
unghingste til forbesigtigelse, for at få en vurdering af dem, inden de evt. fortsætter 
klargøringen til Hingstekåring, eller om de skal blive en fantastisk ridevallak. 



Stutteri Følle Strandgaard havde den sidste weekend i september stor succes med 
deres 4 års hoppe Strandgaards She's Right, ved Landeschampionatet. For andet år i 
træk har She's Right vundet mesterskaberne for unghopper/vallakker i Schleswig- 
Holstein og Hamburg. 

She Nett Hoejgaard fra Stutteri Højgård vandt bronze ved DM i ponydressur for kat. 
2 i 2020 på Hovgård Ridecenter. 

Jeg vil ønske både avlere og ejere stort tillykke med de flotte resultater, som vores 
ponyer gang på gang viser både til kåringer, skuer og til ridestævner.  

De fleste af disse fantastiske resultater, kan ses på foreningens hjemmeside. 
Jeg vil foreslå jer, at tage tid til at kigge ind på foreningens hjemmeside, som 
Charlotte Berner har lagt et kæmpe stykke arbejde i, for at få siden til at være så 
nemt at finde rundt i som muligt. På hjemmesiden er der kommet mange nyttige 
oplysninger, bl.a. hvordan man indberetter føl til Pferdestammbuch Schleswig-
Holstein, der ligger retningslinjer for hvordan man klargør sine hopper til kåring, 
rideprøver osv.  

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for jeres store arbejde i lægger i foreningen, og ikke 
mindst takt til de frivillige, der hjælper til vores kåringer rundt om på vores 
kåringspladser. En stor tak til vores sponsorer, som år efter år giver gode 
sponsorgaver til vores kåringer. Så husk at støtte vores sponsorer, for de støtter os. 

Jeg vil gerne ønske jer held og lykke med jeres avl, og håber vi ses til kåringer og 
skuer fremover.   
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