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10 Balstakko 1368 Reg.nr:  04-15-3272Årgångshingst, hoppning

Paul Schockemöhle Pferdehalt. GmbH Gestüt Lewitz2015 166 21,5
e.Baloubet du Rouet (SF) u.Stakkora e.Stakkato u.Candorra Z e.Carthago

Exteriör
Välutvecklad, något överbyggd, maskulin. Långt huvud, välansatt välformad hals, långt toppigt kors, välmusklat bakparti. 
Uttåad höger fram, breddar bak, instabil bak. Taktmässig, aktiv och vägvinnande skritt, breddar bak. Aktiv, bogfri trav med 
spänd överlinje.

39,0 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  7,5 Skritt  7,5 Trav  8,0

Gångarter
Framåtgripande, avspänd och ganska vägvinnande skritt. Taktmässig trav med något bristande bärighet och påskjut. Rund, 
reglerbar, kraftfull galopp med bra register. Häst med god kontakt och genomsläpplig överlinje.

Skritt  7,57,5 Trav  7,0 Galopp  8,0

Hoppning
Hoppvillig, något forcerad. God galopp, elastisk. Distinkt avstamp. Hoppade i början mest med benen, blev mycket bättre 
genom kroppen under provets gång.

8,6 Teknik och förmåga  8,5 Temperament och utvecklingsbarhet  9,0

Ridbarhet hoppning
JFP: Hoppningen är väldigt bra, bra tryck från marken, försiktig, scope. Går bakom hand, blir kort i halsen. Man vill att han skall 
söka mer kontakt och sträcka ut. Ej liksidig. Bra galopp. DM: Good rideability. Very good mind. Oxers - really good feeling. 
Vertical - normal feeling, the shoulders are not coming up to me. Lots of power, motor from behind is not "handeled" in front. 
Canter has much power from behind. Body a bit downhill.

8,25 Testryttare I  8,0 Testryttare II  8,5

Härstamning/Lämplighet Dressyr  0/0 Hoppning  1/1

Godkänd med G tills vidare Hoppindex  19,1

45 Bon Coeur 1389 Reg.nr:  04-12-3817Direktkvalificerad hingst, dressyr

Lövsta Stuteri AB Birgit Tietjensv 2012 169 22,0
e.Benetton Dream FRH 1301 u.Sonnenschein e.Sandro Hit 95130 u.Carla e.Carismo 95059

Exteriör
Maskulin, välproportionerlig och harmonisk. Utrycksfullt huvud, välansatt välformad hals, liggande bog, musklad rygg, något 
öppen länd, välformat kors. Väl inskenad, stora ledgångar, något veka kotor. När han slappnar av är skritten ren, avspänd och 
rörlig med aktiva bakben. Bogfri, elastisk trav som är aktiv bak.

42,0 Typ  8,5 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  8,0 Skritt  9,0 Trav  8,5

Godkänd med G tills vidare

52 Casall Sem Reg.nr:  04-13-3454Direktkvalificerad hingst, hoppning

Ib Kirk Esben Pedersen2013 172 21,5
e.Cabachon u.Corona e.Coronado 

Exteriör
Långlinjerad, högställ, maskulin. Utrycksfullt huvud, lång välformad hals, lång manke, lämpligt djup, lång överarm, sluttande 
musklat kors. Väl inskenad, något långa veka kotor, tåtrång höger fram, rör sig korrekt. Ren, avspänd, rörlig skritt som är något 
instabil bak. Taktmässig, ganska rörlig trav när han slappnar av. 

41,0 Typ  9,5 Huvud, hals och bål  9,0 Extremiteter  7,0 Skritt  8,0 Trav  7,5

Godkänd med G tills vidare

41 Center Divider xx Reg.nr:  01-07-0879Direktkvalificerad hingst, dressyr

Leilo Bibbo & Co. Sarah och John Kellyfx 2007 166 22,0
e.Giants Causeway xx u.Meridiana xx e.Lomitas xx u.Monbijou xx e.Dashing Blade xx

Exteriör
Långlinjerad, välproportionerlig, maskulin, i gott skick. Ganska välformad brett ansatt hals, liggande bog, bred bringa, lång 
manke och rygg, sluttande långt kors. Torra ledgångar, tåvid, låga trakter och platta hovar. Hjulig, speciellt vänster bak. När han 
slappnar av är skritten korrekt och bra funktionell. Energisk, aktiv trav med ganska bra balans. Ej så elastisk.
Gångarter
Visad longerad. Ren, taktmässig skritt. Energisk, aktiv trav med ganska bra balans. Galoppen är ganska rytmisk med bra energi 
och aktiva bakben. Ganska bra balans. Positivt uppträdande, samarbetsvillig och ambitiös.

Godkänd med G tills vidare

15 Chageorge Reg.nr:  04-15-3381Årgångshingst, hoppning

Paul Schockemöhle Pferdehalt. GmbH Gestüt Lewitz2015 167 20,5
e.Chacco Blue u.Sanvanna e.Sanvaro u.Georganna e.Carthago

Exteriör
Harmonisk, ganska långlinjerad med naturlig resning. Lång omarkerad manke, något sänkt rygg, sluttande kors. Gracil, stora 

38,0 Typ  8,5 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  7,0 Skritt  7,0 Trav  7,5
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hovar med låga trakter. Tåtrång, biljarderar. Aktiv, energisk skritt med måttlig steglängd. Aktiv, spänstig trav som kunde vara 
mer undersatt bak. Hastrång i trav.
Gångarter
Framåtgripande, ganska avspänd skritt med bra energi. Taktmässig, ganska energisk trav med bristande register. Ganska rund, 
aktiv, energisk, reglerbar galopp med något begränsat register. Lätt och stabil i kontakten.

Skritt  7,57,3 Trav  7,0 Galopp  7,5

Hoppning
Ganska god benteknik. Bra rytm, jämn kvalitet på sprången. Bra i fronten. God ridbarhet. Han har utvecklats bra under veckan.

8,1 Teknik och förmåga  8,0 Temperament och utvecklingsbarhet  8,5

Ridbarhet hoppning
JFP: Känns trött, söker inte riktigt hinder. Idag lite svårt och inte riktigt framme för skänkeln. Mycket reglerbar galopp, ridbar. 
Försiktig, har scope. Önskar att han söker hinder lite mer själv. DM: In the beginning a little too quick over the fence, in the end 
he came back better. Normal feeling in the beginning, good in the end. Good canter, could have better connection hand - 
mouth. Better in the body and over the fence in the end.

7,75 Testryttare I  7,5 Testryttare II  8,0

Härstamning/Lämplighet Dressyr  0/0 Hoppning  1/1

Godkänd med G tills vidare Hoppindex  18,1

46 Coupe de Coeur 9068 Reg.nr:  04-97-4902Direktkvalificerad hingst, hoppning

Madeleine Winter-Schulze Johann Jürgensbr 1997 169 22,5
e.Calido I 95117 u.Adele e.Lincoln u.Kolin e.Urioso

Exteriör
Långlinjerad, maskulin. Lång, välvd hals, lång manke och överarm, sluttande kors. Höga trakter, kraftiga ledgångar, mycket 
korrekt i rörelse. Skritten är ren och avspänd med bra steglängd. Aktiv, taktmässig, välbalanserad trav med register.

Godkänd med G tills vidare

16 Dantes Specter Reg.nr:  04-15-3305Årgångshingst, dressyr

Jessica Wall Bernhard Schrappersv 2015 168 21,5
e.Dante Weltino OLD 9103 u.La Donna S e.Donnerball u.Lucy e.Landadel

Exteriör
Mycket välutvecklad, maskulin och välproportionerlig. Ganska långlinjerad. Välvd, välansatt hals, markerad manke, liggande 
bog, sluttande musklat kors. Något låga trakter. Ren, avspänd, aktiv skritt med god steglängd. Korrekt i rörelse. Taktmässig, 
elastisk trav, aktiv bak.

42,0 Typ  8,5 Huvud, hals och bål  8,5 Extremiteter  8,0 Skritt  8,5 Trav  8,5

Gångarter
Aktiv, taktmässig, ganska vägvinnande skritt som kunde arbeta mer genom kroppen. Trav med aktiva bakben och ganska bra 
bärighet. Rund, balanserad, reglerbar galopp i uppförsbacke. Ambitiös, arbets- och samarbetsvillig. Bra övergångar, speciellt 
mellan skritt och trav.

Skritt  7,58,1 Trav  8,0 Galopp  8,5

Löshoppn.
Begränsad förmåga. Hoppar med god rytm och rättar sig bra. Samarbetsvillig. 

5,75 Teknik och förmåga  5,5 Temperament och utvecklingsbarhet  6,0

Ridbarhet dressyr
MT: Känns som om det finns mycket mer att hämta. Uttrycksfull, framåtgripande, bärig för sin ålder. Tror att det finns mer att 
hämta i traven, mer uttryck. Kunde vara kvickare för skänkeln, tog till sig jobbet bra ändå. Växte verkligen med uppgiften. JMC: 
Nice ok trot, not the biggest but ok. Nice canter, really listening. Walk is very good. Rideability is good and he is well balanced 
in all corners, easy to bend.

8,25 Testryttare I  8,5 Testryttare II  8,0

Härstamning/Lämplighet Dressyr  1/1 Hoppning  0/0

Godkänd med G tills vidare Dressyrindex  20,1

47 Hampshire VDL 1387 Reg.nr:  04-12-3825Direktkvalificerad hingst, hoppning

Magnus Österlund H. Dijkstrafx 2012 169 21,5
e.Arezzo VDL 95392 u.Rilexy e.Indoctro 95108 u.Galaxy e.Nimmerdor

Exteriör
Långlinjerad, maskulin med naturlig resning. Långt huvud, välvd brett ansatt hals, liggande bogar, markerad manke, något sänkt 
rygg, långt sluttande musklat kors. Stora hovar, fransysk höger fram, instabil bak. Taktmässig, aktiv skritt. Taktmässig, ganska 
aktiv trav som är något obalanserad. 

37,5 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  7,0 Skritt  7,5 Trav  7,0

Godkänd med G tills vidare

24 Kane Reg.nr:  04-15-3370Årgångshingst, dressyr

Lövsta Stuteri AB M.C.J.M o F.A.M.M. Burgersmbr 2015 173 20,5
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e.Dream Boy 95395 u.Toscana e.Krack C 1209 u.Vanessa e.Oracle (SF)

Exteriör
Högställd, ädel, proportionerlig. Kort nacke, brett ansatt hals, lång manke, liggande bog, sluttande musklat kors. Gracil, 
biljarderar, höga trakter bak, krokhasig, instabil höger bak. Ren, aktiv, avspänd skritt. Välbalanserad, aktiv, luftig trav.

42,0 Typ  9,0 Huvud, hals och bål  9,0 Extremiteter  7,0 Skritt  8,0 Trav  9,0

Gångarter
Taktmässig, aktiv, vägvinnande och framåtgripande skritt. Schvungfull, vägvinnande, bärig, elastisk, reglerbar trav i 
uppförsbacke. Bärig, luftig, rytmisk galopp med bra register. Harmonisk, samarbetsvillig, aktiv häst som arbetar genom kroppen, 
i uppförsbacke.

Skritt  9,08,9 Trav  9,0 Galopp  9,5

Löshoppn.
Hoppar med dålig rytm. Uppmärksam och samarbetsvillig, men spänd och misstänksam.

4,75 Teknik och förmåga  5,0 Temperament och utvecklingsbarhet  4,5

Ridbarhet dressyr
MT: Välutbildad, mjuk, saknar lite ryggverkan och genomsläpplighet över ryggen. Aningen orolig i sin kontakt ibland, men gav 
en positiv känsla. Lite stark i munnen. JMC: Very nice horse. Very nice rythm in trot, good self carriage, a little crooked, but not 
much. Canter very nice and selfcarrying, can get bigger and also come back in a very nice way. The walk nice, feeling clear 4-
beat, could stretch a little more with the long reins.

8,25 Testryttare I  8,0 Testryttare II  8,5

Härstamning/Lämplighet Dressyr  1/1 Hoppning  0/0

Godkänd med G tills vidare Dressyrindex  21,9

25 Kintaro Reg.nr:  04-15-3376Årgångshingst, hoppning

VDL Stud J. och G.H. Morsinkbr 2015 171 21,0
e.Cardento 933 u.Guioletta M e.Guidam u.Violetta e.Indoctro 95108

Exteriör
Högställd, välproportionerlig. Kort nacke, välformad hals. Lång manke och överarm, långt kors och lår. Kraftiga ledgångar, stora 
hovar. Korrekt i rörelse, korta men elastiska kotor. Energisk, ej så framåtgripande skritt med kort steglängd. Taktmässig, ganska 
rörlig trav.

39,0 Typ  8,5 Huvud, hals och bål  8,5 Extremiteter  8,0 Skritt  6,5 Trav  7,5

Gångarter
Taktmässig, ganska framåtgripande skritt med bra energi. Taktmässig trav med bra energi och ganska bra register. 
Välbalanserad, bärig, reglerbar galopp med bra register. Samarbetsvillig, reglerbar häst med god kontakt och ganska bra balans.

Skritt  6,57,2 Trav  7,0 Galopp  8,0

Hoppning
Gott avstamp, använder kroppen bra, god teknik i ben och kropp när han kommer utifrån. Jämn språngkvalité, vaken och 
uppmärksam

8,6 Teknik och förmåga  8,5 Temperament och utvecklingsbarhet  9,0

Ridbarhet hoppning
JFP: Fin ridbarhet. Balanserad, praktisk galopp, har blod men är lyhörd. Kan fokusera på hinder. Rättar sig. Bra scope. DM: 
Good rideability. Nice canter, good mouth. Between the combination jumps he cannot come back so quick and in the landing he 
is a little bit on the hand. Scope is good. Technique front is a little varying (legs to the side).

8,50 Testryttare I  9,0 Testryttare II  8,0

Härstamning/Lämplighet Dressyr  0/0 Hoppning  0,5/1

Godkänd med G tills vidare Hoppindex  18,8

50 L'Esprit Reg.nr:  04-03-4715Direktkvalificerad hingst, hoppning

Hans Horn S J. De Bruijn2003 166 21,5
e.Lupicor-H u.Hera O e.Landgraf I 

Exteriör
Maskulin, långlinjerad med massa. Lång, välformad, brett ansatt hals, djup liggande bog, sänkt rygg, långt musklat kors och lår. 
Gracil, välbenad och korrekt i rörelse. Skritten är kort och energisk. Traven är spänstig med register. 

Godkänd med G tills vidare

28 Liberace for U (SWB) Reg.nr:  04-15-2518Årgångshingst, dressyr

Lövsta Stuteri AB Ugglarps gård ABsvbr 2015 172 21,5
e.Dante Weltino OLD 9103 u.Under Action xx 26893 e.Underworld xx 878 u.Pride Princess xx e.Imperial Fling xx

Exteriör
Ädel, högställd, långlinjerad. Uttrycksfullt huvud, välansatt hals, lång markerad manke, välformat kors och lår. Gracil, något 
krokhasig, men stabil, hastrång. Aktiv, ren, avspänd skritt. Välbalanserad, rörlig trav med register.

41,5 Typ  9,0 Huvud, hals och bål  8,5 Extremiteter  7,5 Skritt  8,0 Trav  8,5

Gångarter
Vägvinnande, rytmisk, framåtgripande, energisk skritt. Taktmässig, aktiv, bärig, elastisk trav. Bärig, energisk, välbalanserad 
galopp. Lydig, mjuk i övergångarna. Samarbetsvillig och med bra register i samtliga gångarter.

Skritt  8,58,4 Trav  8,5 Galopp  8,5
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Löshoppn.
Ängslig, ojämn frambensteknik. Energisk och samarbetsvillig. 

5,00 Teknik och förmåga  5,0 Temperament och utvecklingsbarhet  5,0

Ridbarhet dressyr
MT: Oerhört samarbetsvillig, kändes lite matt i kroppen men gjorde allt man bad om. Mycket fin ridbarhet. Sympatisk! Tre fina 
gångarter. Välutbildad. JMC: Nice to ride, soft, sensitive, nice going forward. Could be a bit more supple when bending. Walk +. 
Trot also nice, canter loses its 3-beat sometimes, when I push a little it is better.

8,25 Testryttare I  8,5 Testryttare II  8,0

Härstamning/Lämplighet Dressyr  1/1 Hoppning  0/0

Godkänd med G tills vidare Dressyrindex  20,6

29 Main Cornet (SWB) Reg.nr:  04-15-1412Årgångshingst, hoppning

Marina Björkman Team AMY HB & 
Kivla Sporthorses AB

Marina Björkman Team AMY HBmbr 2015 164 20,5

e.Cornet Obolensky 95203 u.Camina (1) (SWB) 29735 e.Cardento 933 u.Main Mirco (1) (SWB) 25232 e.Irco Marco 662

Exteriör
Ädel, proportionerlig, harmonisk sida, kunde vara mer maskulin. Uttrycksfullt huvud, något kort nacke, välformad hals, lämpligt 
djup i  bog och bål, något sänkt rygg, sluttande kors. Benad för sin grovlek, korrekt i rörelse. Ganska taktmässig skritt med 
normal steglängd. Stel bak. Lätt, taktmässig, obalanserad trav.

37,5 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  8,0 Skritt  6,5 Trav  7,0

Gångarter
Taktmässig, ren, energisk skritt som kunde vara mer framåtgripande. Taktmässig, energisk trav med bristande register och 
påskjut. Ganska bärig galopp  med ganska gott register. Går mot handen, accepterar inte bettet.

Skritt  6,06,7 Trav  6,5 Galopp  7,5

Hoppning
Atletiskt scope! Rättar sig bra, mycket god benteknik och rygg. Svag ridbarhet när man behöver vänta på sin distans. Modern 
hoppning.

8,0 Teknik och förmåga  9,0 Temperament och utvecklingsbarhet  7,0

Ridbarhet hoppning
JFP: Går emot handen, trött, lite på bogarna. Lätt språng, försiktig. DM: Not so good rideability, not so good mouth. Some 
jumps the feeling is really good and some jumps the feeling is "not so much blood". Falling a bit down after the fence.

7,00 Testryttare I  7,0 Testryttare II  7,0

Härstamning/Lämplighet Dressyr  0/0 Hoppning  1/1

Godkänd med G tills vidare Hoppindex  18,0

51 Party Dance Reg.nr:  04-03-4714Direktkvalificerad hingst, hoppning

Christian Kjaer Christian Kjaer2003 168 21,5
e.Cajus u.White Dance e.Godehard 

Exteriör
Maskulin, ganska långlinjerad, massiv med naturlig resning. Lång, välvd, brett ansatt hals, djup ganska liggande bog, 
omarkerad manke, djup bål, låg rygg, långt musklat kors och lår. Knipt inskening fram, smala hovar, breddar något bak. Ren, 
avspänd skritt med normal steglängd. Taktmässig, avspänd trav som kunde vara mer undersatt och bära bättre.

Godkänd med G tills vidare

31 Quebec VDL Reg.nr:  04-15-3378Årgångshingst, hoppning

VDL Stud Jens Dummeyerbr 2015 168 22,0
e.Quabri de Lisle 9378 

Exteriör
Välutvecklad, välproportionerlig, något överbyggd. Funktionellt byggd, långt huvud, musklat kors, lång manke och överarm, 
öppen länd, sluttande kors, musklat lår. Välbenad från sidan, korrekt i rörelse. Aktiv skritt med måttlig steglängd. Taktmässig, 
avspänd, ganska rörlig och elastisk trav. 

39,5 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  8,5 Skritt  7,0 Trav  8,0

Gångarter
Taktmässig skritt med ganska bra energi, borde vara mer framåtgripande och genom kroppen. Taktmässig, energisk trav med 
begränsat register. Galoppen behöver bära bättre, blir bättre vid längning. Fokuserad, arbetsvillig häst med god kontakt.

Skritt  6,06,2 Trav  5,5 Galopp  7,0

Hoppning
Ärlig hoppvilja, god rytm, bra avstamp, bra balans i landning. God ridbarhet, reglerbar galopp.

8,3 Teknik och förmåga  8,5 Temperament och utvecklingsbarhet  8,5

Ridbarhet hoppning
JFP: Lämnar marken bra, bra galopp, reglerbar. Ligger lite i handen. Försiktig, känns scopy. DM: First 3 jumps good, a little too 
much forward, in the end just forward, not sitting. Rideability good, a little twisting in body. A little bit downhill but nice mouth. 
A little bit on his frontlegs.

7,50 Testryttare I  8,0 Testryttare II  7,0

Härstamning/Lämplighet Dressyr  0/0 Hoppning  1/1
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Godkänd med G tills vidare Hoppindex  18,5

32 Ramsbergs Vincent L (SWB) Reg.nr:  04-15-1989Årgångshingst, hoppning

Leif  Medin Ramsbergs Gård och Anna-Greta och Per-
Inge Högberg

br 2015 164 21,0

e.Diabeau van de Heffinck 1297 u.Capisce L (20) (SWB) e.Favorit Ask 95348 u.Cassimbra Flame Marni(20)(SWB) e.Cassini II 95183

Exteriör
Ädel, kortlinjerad, proportionerlig, ej så mycket hingstkaraktär. Uttrycksfullt huvud, brett ansatt hals med resning, hög manke, 
kort bog och rygg, rakt kors. Benad för sin grovlek, hastrång i trav, i övrigt korrekt. Energisk, kort skritt, ej så framåtgripande. 
Lätt, energisk trav. 

36,5 Typ  7,5 Huvud, hals och bål  7,5 Extremiteter  8,0 Skritt  6,5 Trav  7,0

Gångarter
Taktmässig skritt med bra energi, behöver vara mer framåtgripande. Aktiv, taktmässig trav med något bristande påskjut och 
bärighet. Vägvinnande galopp med register. Samarbetsvillig med aktiva gångarter, brister lite i påskjut och bärighet.

Skritt  6,56,8 Trav  6,0 Galopp  8,0

Hoppning
God galopp, aktiv bak. God hoppvilja. Något under tempo i början, god benteknik. Ganska bra i bålen, inga problem med 
distanser, ganska kvickt avstamp. Mycket ärlig.

8,4 Teknik och förmåga  8,5 Temperament och utvecklingsbarhet  8,5

Ridbarhet hoppning
JFP: Mycket bra ridbarhet! Lätt, rättar sig bra. Försiktig, balanserad, har scope. DM:Really tired. Good rideability. Flying change 
good, good mouth. Normal power and scoope. Honest horse!

8,00 Testryttare I  9,0 Testryttare II  7,0

Härstamning/Lämplighet Dressyr  0/0 Hoppning  0,5/1

Godkänd med G tills vidare Hoppindex  18,3

49 Viking Hästak (SWB) Reg.nr:  04-14-1378Direktkvalificerad hingst, hoppning

Hästak AB Hästak ABbr 2014 171 21,0
e.Heartbeat 1334 u.Rosali Hästak (SWB) e.Carmargue 95225 u.Kajsa Hästak (SWB) e.Fortus Hästak (SWB) 1026

Exteriör
Välproportionerlig, högställd. Utrycksfullt huvud, välansatt hals, lång överarm, bra djup i bog och bål, välformat sluttande kors. 
Gracil, lindrigt tåtrång, korrekt i rörelse. Energisk kort skritt. Traven är lätt, energisk och oelastisk. 

36,0 Typ  8,5 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  7,0 Skritt  6,5 Trav  6,0

Godkänd med G tills vidare

34 Vivaldon 1372 Reg.nr:  04-15-3283Årgångshingst, dressyr

Paul Schockemöhle Pferdehaltung 
GmbH

Gestüt Lewitzmbr 2015 169 21,0

e.Vivaldi 9012 u.Loxandra e.Diamond Hit 95142 u.Luandra e.Argentinus 95069

Exteriör
Maskulin, högställd, välproportionerlig.  Uttrycksfullt huvud, väl ansatt välvd hals. Harmonisk överlinje, liggande bog, 
välformat kors och lår. Låga trakter fram, smala kotben, korrekt i rörelse. Aktiv, rörlig, framåtgripande skritt med bra steglängd. 
Välbalanserad, spänstig trav.

43,5 Typ  9,5 Huvud, hals och bål  9,0 Extremiteter  7,5 Skritt  9,0 Trav  8,5

Gångarter
Aktiv, elastisk, vägvinnande skritt. Schvungfull, elastisk, uttrycksfull trav, kunde vara något mer aktiv bak. Rund galopp, i 
uppförsbacke, bra register och lätt att länga och korta. Aktiv, samarbetsvillig, i uppförsbacke. Stundtals något kort i halsen.

Skritt  8,58,5 Trav  8,0 Galopp  9,0

Löshoppn.
Hoppar med god framåtbjudning och rättar sig bra. Samarbetsvillig och energisk. Orytmisk, accelererar i serien och gör det 
svårare för sig.

5,00 Teknik och förmåga  5,0 Temperament och utvecklingsbarhet  5,0

Ridbarhet dressyr
MT: Härlig häst att rida, härlig energinivå. Kan ändå gå direkt ner i en avspänd, fin skritt. Väl redo för sin uppgift. Kunde önska 
lite mer kontakt längre fram, att han tog stödet. Mycket fin häst. JMC: Nice horse to ride. Obedient but not taking the hand 
enough. Canter and walk are good. Needs to be a bit more honest and take the bit in all three paces.

8,50 Testryttare I  9,0 Testryttare II  8,0

Härstamning/Lämplighet Dressyr  1/1 Hoppning  0/0

Godkänd med G tills vidare Dressyrindex  21,8
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