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2 Sorrento HQS
br
2017
164
20,0
e.Skyliner u.Perugia HQS e.Perigueux
Exteriör
36,0
Typ 8,0

Reg.nr: 04-17-3674

Årgångshingst, hoppning
Lena Henriques Ahlström
Huvud, hals och bål 7,5

Lena Henriques Ahlström
Extremiteter 7,5

Skritt 6,5

Trav 6,5

Högställd, ädel. Något brett ansatt hals, djupa branta bogar, djup, smal bål, kort rygg, välformat kors. Gracil, långa kotor, tåvid
höger fram. Energisk, rörlig och kort skritt. Lätt, aktiv, något kort trav.
Gångarter

6,1

Skritt 5,5

Trav 5,5

Galopp 7,5

Allmänt intryck 6,0

Skritten är kort, ganska obalanserad och ganska energisk. Traven är kort och med svag elasticitet. Tappar takt och är ojämn i sin
lösgjordhet. Galoppen är aktiv, kunde vara mer bärig. Spänd. Energisk, men för dagen ofokuserad och pigg.
Löshoppn.

9,00

Teknik och förmåga 9,0

Temperament och utvecklingsbarhet 9,0

Stor kapacitet. God rytm och balans. God framåtbjudning och ryggverkan. Snabb reaktionsförmåga. Uppmärksam och
samarbetsvillig. Orädd. Försiktig och spänstig. Rättar sig mycket väl.
Lämplighetspoäng, hoppning: 1

Godkänd med G2 t.o.m. 2021 med dispens för exteriör

12 Capriolo VDL (Laphriog VDL)
br
2016
166
21,0
e.Cohinoor VDL u.Goklahoma VDL e.Mr. Blue
Exteriör
39,0
Typ 8,0

Hoppindex 9,3
Reg.nr: 04-16-3670

Årgångshingst, hoppning
VDL Stud
Huvud, hals och bål 9,0

VDL Stud
Extremiteter 8,0

Skritt 7,0

Trav 7,0

Långlinjerad, välproportionerlig med naturlig resning. Uttrycksfullt huvud, välansatt välvd hals, liggande djupa bogar,
välformat kors. Marktrång och något veka framkotor. Energisk, taktmässig, något kort skritt. Rörlig, aktiv trav med väl
undersatta bakben.
Gångarter

7,3

Skritt 7,0

Trav 6,5

Galopp 8,5

Skritten är taktmässig med god energi, bättre efter hand. Traven är taktmässig och ganska energisk, kan bära bättre. Galopperar
med fin balans och bärighet. Avspänd med fin regelbarhet.
Hoppning

8,1

Teknik och förmåga 8,5

Temperament och utvecklingsbarhet 8,0

God balans, ryggverkan och bakbensteknik. Uppmärksam och orädd. God galopp, naturlig balans, reglerbar. Runda språng,
använder kroppen bra. Språngets högsta punkt hamnar strax efter hindret. Starkt och kvickt avstamp.
Ridbarhet hoppning

7,25

Testryttare I 6,5

Testryttare II 8,0

DM: Very spooky in the beginning but in the end not spooky at all. Jumping quick from the ground. Jumping a little bit to much
forward, often the highest point after the fence. JFP: Lite förvirrad men har kvalité. Något ängslig, känslig och kvick. Hoppar
långt och jättefin galopp. Utvecklingsbar.
Lämplighetspoäng, hoppning: 1

Godkänd med G tills vidare

Hoppindex 17,1

6 Dom Perignon Z

Reg.nr: 04-16-3664

Årgångshingst, hoppning

mbr
2016
171
21,0
e.Dominator 2000 Z u.Lary e.Lucky Boy
Exteriör
39,0
Typ 9,0

Societa Agricola M.M. Sport Horses
Huvud, hals och bål 8,0

Extremiteter 7,5

Skritt 7,5

Trav 7,0

Ädel, högställd, välproportionerlig. Litet uttrycksfullt huvud, ngt lågt ansatt välvd hals, hög och lång manke, djup bog, något
kort rygg, välformat kors. Hänger något i framknäna, tåtrång, tät bak. Energisk, rörlig, något spänd skritt. Framåtgripande och
ganska vägvinnande trav.
Gångarter

7,2

Skritt 7,0

Trav 6,5

Galopp 8,0

Skrittar med något svag energi. Ska skritta mer över rygg. Inte helt korrekt i takt vid kontakt. Travar med god energi. Svag
elasticitet. Inte helt regelbunden i sin takt till en början. Galopperar med bra energi och takt. God förmåga att reglera
steglängden. Ganska bra bärighet. I fin uppförsbacke. Samarbetsvillig med plus för galoppen, men idag något ojämn bjudning.
Hoppning

8,3

Teknik och förmåga 8,0

Temperament och utvecklingsbarhet 9,0

Stor kapacitet. God balans, framåtbjudning, ryggverkan och spänst. Snabb reaktionsförmåga. Uppmärksam, orädd och energisk.
Mycket god inställning. Ärlig bjudning. Ridbar. Hinderklok, koncentrerad.
Ridbarhet hoppning

8,00

Testryttare I 7,5

Testryttare II 8,5

DM: Good reaction after the fault. Feeling a little straight in the back. Little slow reactions when riding in flat work. After the
fault very good. JFP: Ännu lite svag i sin galopp, men lätt att korta och bra balans. Fint tryck från marken. Försiktig och scoopy.
Lämplighetspoäng, hoppning: 1

Godkänd med G tills vidare
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7 Enelzkey SR

Reg.nr: 04-16-3665

Årgångshingst, hoppning

br
2016
171
21,5
e.Eldorado van de Zeshoek u.Penelza Z e.Papillon Rouge (SF)
Exteriör
39,5
Typ 9,0
Huvud, hals och bål 8,0

ZG Erik och Marie-Jose Sleutels
Extremiteter 7,0

Skritt 8,0

Trav 7,5

Långlinjerad, högställd, harmonisk. Uttrycksfullt huvud, högt ansatt välformad hals, djupa bogar, hög manke, kort rygg, långt
sluttande kors. Vinklade hasar, hastrång, knipt under framknäna. Rörlig, vägvinnande skritt. Taktmässig, ganska vägvinnande
trav.
Gångarter

8,0

Skritt 8,0

Trav 7,0

Galopp 9,0

Skritten är vägvinnande, taktmässig och med god energi. Traven är ganska rörlig, något kort med fin rytm. Galoppen är rörlig i
uppförsbacke och med bra balans.
Hoppning

8,4

Teknik och förmåga 8,0

Temperament och utvecklingsbarhet 9,5

Stor kapacitet. God balans, ryggverkan och framåtbjudning. Snabb reaktionsförmåga. Uppmärksam och samarbetsvillig. Orädd.
God balans i galopp. Ibland något matt i bålen. God energi i handen. Stort scoop.
Ridbarhet hoppning

8,25

Testryttare I 8,5

Testryttare II 8,0

DM: In the beginning a little straight in his body. After two faults very good reaction. Lot of power, good mind, honest horse.
Nice to ride. JFP: Fin typ, plus på galoppen. Väl förberedd, scopy, plus på kapaciteten, bra balans. Kunde kanske hoppa upp lite
på räckena, men fint tryck på oxrarna.
Lämplighetspoäng, hoppning: 1

Godkänd med G tills vidare

Hoppindex 17,9

13 Everton VDL (Linus M)
br
2016
163
21,0
e.Etoulon VDL u.Harjolijn e.Indoctro
Exteriör
37,0
Typ 7,0

Reg.nr: 04-16-3669

Årgångshingst, hoppning
VDL Stud
Huvud, hals och bål 8,0

L. Mulder-Broekman och M. Mulder
Extremiteter 8,5

Skritt 7,0

Trav 6,5

Välutvecklad med naturlig resning, något lågställd av mindre modell. Välansatt välformad hals, liggande bogar, lång manke,
långt välformat kors. Välbenad med väl inskenade haser. Något brant hovvägg båda bak. Energisk, taktmässig och kort skritt.
Taktmässig, något markbunden trav.
Gångarter

7,3

Skritt 8,0

Trav 6,5

Galopp 7,5

Skritten är taktmässig, ganska avspänd med bra energi och övertramp. Traven är taktmässig och markbunden. Galopperar med
bra energi och elasticitet och god balans. Samarbetsvillig och avspänd.
Hoppning

8,4

Teknik och förmåga 8,5

Temperament och utvecklingsbarhet 8,5

God rytm, framåtbjudning, ryggverkan och benteknik. Säker taxering. Snabb reaktionsförmåga. Samarbetsvillig och orädd.
Energisk. Kvick från backen. Ser försiktig ut. Atletisk med god balans. Jämn kvalitet i sprången.
Ridbarhet hoppning

8,00

Testryttare I 8,0

Testryttare II 8,0

DM: A little bit against the legs. The feeling at the at the fence is very good, jumping through his body. Power is not absolutely
top today. JFP: Väl förberedd, superbra avstamp. Hoppar väldigt runt. Försiktig, drar kanske något neråt, men anpassar sig fint.
Lämplighetspoäng, hoppning: 1

Godkänd med G tills vidare

Hoppindex 17,8

9 Fortnite
mbr
2016
171
21,5
e.For Romance I u.Donna Salina e.Don Schufro
Exteriör
40,5
Typ 8,0

Reg.nr: 04-16-3671

Årgångshingst, dressyr
Lövsta Stuteri AB
Huvud, hals och bål 7,5

Gestüt Lewitz
Extremiteter 7,5

Skritt 9,0

Trav 8,5

Högställdoch välproportionerlig. Uttrycksfullt huvud, lång hals med tendens till underhals, något kort bog, välformat kors, lång
skank. Smala små hovar, något vinklade hasar. Vägvinnande, rörlig, avspänd och elastisk skritt. Vägvinnande, rörlig och bogfri
trav.
Gångarter

8,5

Skritt 8,5

Trav 8,0

Galopp 9,0

Skritten är taktmässig, rörlig med bra energi och övertramp. Traven är taktmässig, något bakom sig i längningarna. Bör ta mer
vikt och bli något aktivare. Galoppen är rörlig, rytmisk, bärig och elastisk. Väl förberedd med tre bra gångarter.
Löshoppn.

6,00

Teknik och förmåga 5,5

Temperament och utvecklingsbarhet 6,5

God rytm, balans och framåtbjudning. Svag ryggverkan. Osäker taxering. God uppmärksamhet, samarbetsvilja och gott
förtroende. Bättre efter hand. Rättar sig.
Ridbarhet dressyr

8,50

Testryttare I 8,0

Testryttare II 9,0

TH: Wanted to go forwards a lot in the beginning, could have the hindlegs more under the body. Better after a while. Very big
movements, sometimes needs to take smaller steps and be quicker. Good walk. Nice caracter. Always trying and improving. PH:
Super to sit/ride. In the trot the connection is not perfect in the beginning. I have to bring him in front of the aids, but he
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improved after forward riding.
Lämplighetspoäng, dressyr: 1

Dressyrindex 19,3

Godkänd med G tills vidare

Reg.nr: 04-16-1761

15 Saint Louis (SWB)

Årgångshingst, dressyr
svbr
2016
170
21,0
Per-Arne Persson
e.Blue Hors St. Schufro u.Denice (F. 2) (SWB) e.Blue Hors Zack
Exteriör
40,0
Typ 9,0
Huvud, hals och bål 8,0

Per-Arne Persson
Extremiteter 7,0

Skritt 8,5

Trav 7,5

Ädel, långlinjerad och lätt. Lång välformad hals, liggande bogar, något grund bål, lång något öppen ländrygg, välformat kors.
Något intåad och vinklade hasar. Rörlig, aktiv och taktmässig skritt. Taktmässig och lätt trav.
Gångarter

8,1

Skritt 8,5

Trav 7,5

Galopp 8,0

Skritten är rörlig och vägvinnande. Travar med bra energi och rytm, ganska bra elasticitet. Kunde visa mer aktivitet bakifrån.
Galoppen är rytmisk, bättre bärighet i vänster galopp än höger. Samarbetsvillig, avspänd med tre bra gångarter.
Löshoppn.

6,25

Teknik och förmåga 6,0

Temperament och utvecklingsbarhet 6,5

God rytm, balans och framåtbjudning. Snabb reaktionsförmåga. Osäker taxering. Något svag ryggverkan. God uppmärksamhet,
samarbetsvilja. Orädd. Positivt inställd till arbetet.
Ridbarhet dressyr

8,25

Testryttare I 8,0

Testryttare II 8,5

TH: A little tight in the back in the beginning. I wanted to control the hindlegs to get more connection from the back to front
and more suppleness and he dit that well. The transitions to get the hindlegs going after a couple of tries gets much better.
Feels confident. PH: Nice horse. In the beginning he is not going quite in fronts of the aids. He gets better after a while when he
moves to the bit. High riding qualities. The movement is improving the more he stretches to the bit.
Lämplighetspoäng, dressyr: 1

Dressyrindex 18,1

Godkänd med G tills vidare

16 C-Future 1370
mbr
2015
167
21,0
e.Casall u.I-lorain e.Landadel
Exteriör
38,0
Typ 8,0

Reg.nr: 04-15-3280

Årgångshingst, hoppning
Evi Bengtsson
Huvud, hals och bål 8,0

Jan-Gottfried Böning
Extremiteter 7,5

Skritt 7,5

Trav 7,0

Harmonisk,välproportionerlig med något svagt utvecklad hingstkaraktär. Lång välformad välansatt hals, något kort rygg, långt
sluttande något toppigt kors kors och långa skankar. Fransysk och hovar med låga trakter fram. Taktmässig, energisk skritt.
Taktmässig trav med viss spänst.
Gångarter

7,5

Skritt 7,5

Trav 7,0

Galopp 8,0

Skritten är taktmässig med ganska bra övertramp och rytm. Traven är taktmässig med bra enegergi och balans. Galoppen är
rytmisk med bra bärighet och balans. Samarbetsvillig och avspänd med bra balans i galoppen.
Hoppning

8,8

Teknik och förmåga 8,5

Temperament och utvecklingsbarhet 9,0

Stor kapacitet. God balans, framåtbjudning, spänst och ryggverkan. Bra benteknik bak, något hängande i fram. Uppmärksam
och samarbetsvillig med gott förtroende. Orädd, energisk och lätthanterad. Mycket ridbar med ärlig bjudning. Bra avstamp. Bra
galopp. Lättreglerad. Jämn kvalitet.
Ridbarhet hoppning

9,25

Testryttare I 9,0

Testryttare II 9,5

DM: Very nice canter, jumping everytime in the same way. Very good through his body. Nice to ride. JFP: Jättefin! Bra balans
och galopp. Försiktig och välriden, jättebra känsla. Lämnar marken bra. Byter galopp etc.
Lämplighetspoäng, hoppning: 1

Godkänd med G tills vidare

Hoppindex 18,6

18 Fürst Sinclaire S
mbr
2015
172
21,5
e.For Romance u.La Bonita e.Lord Sinclaire I
Exteriör
39,5
Typ 7,5

Reg.nr: 04-15-3211

Årgångshingst, dressyr
Sisse Sejrbo
Huvud, hals och bål 8,0

Monika Staerk
Extremiteter 8,0

Skritt 8,0

Trav 8,0

Stor, maskulin, massiv, något tung med naturlig resning. Lång välansatt något bred välvd hals, låg rygg, djup bål, långt
välmusklat kors. Något korta kotor, obetydligt uttåad vänster fram. Aktiv och taktmässig skritt. Aktiv, vägvinnande, rörlig trav.
Gångarter

8,4

Skritt 8,0

Trav 8,0

Galopp 8,0

Skritten är rytmisk med bra energi, men behöver komma igenom ryggen mer. Traven är aktiv med bra elasticitet i grundtraven.
Något svårt med balansen i ökningarna. Galopperar med bra bärighet och balans. Samarbetsvillig och energisk.
Löshoppn.

6,50

Teknik och förmåga 6,0

Temperament och utvecklingsbarhet 7,0

God rytm, balans och framåtbjudning. Säker taxering. Rättar sig bra. Uppmärksam och samarbetsvillig. Gott sinnelag.
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Ridbarhet dressyr

9,50

Testryttare I 9,5

Testryttare II 9,5

TH: Really enjoyed this one. Very nice to work with. Can lengthen and shorter the strides in both trot and canter. Nice in the
frame. Could be little quicker sometimes, but overall very nice. Very supple and honest. PH: Super nice horse. Very nice to sit
on. Big movements. Strong in the hand,more in the right rein. Not so easy to flex/bend into the corner. Good interieur.
Lämplighetspoäng, dressyr: 1

Dressyrindex 18,5

Godkänd med G tills vidare

19 King Olymbrio L
br
2015
173
21,5
e.Geniaal u.Olymbria e.Ferro
Exteriör
41,0
Typ 8,0

Årgångshingst, dressyr
Gränsbo Stuteri och Fölet Ridsport AB
Huvud, hals och bål 8,0

Reg.nr: 04-15-3267
J. Lamers

Extremiteter 7,5

Skritt 8,5

Trav 9,0

Stor, välproportionerlig, något massiv med naturlig resning. Uttrycksfullt huvud, lång välvd hals, djupa bogar, djup bål, bred
bringa, långt något plant kors. Något omarkerade framknän, vinklade hasar. Rörlig, vägvinnande, något spänd skritt.
Taktmässig rörlig och elastisk trav.
Gångarter

9,1

Skritt 9,0

Trav 9,0

Galopp 9,0

Skritten är energisk, aktiv och med gott övertramp. Traven är kraftfull med aktiva bakben och god elasticitet. Galoppen är aktiv,
rund och i uppförsbacke. Aktiv och positiv häst.
Ridbarhet dressyr

9,25

Testryttare I 8,5

Testryttare II 10,0

Really liked the feeling, a couple of missunderstandings in the beginning. More contact, he is pulling in the hands. Very nice
feeling. Nice to sit on. Sharp on the aids and sensitive. PH: Hot horse and sensitive. Much power, but positive. When you give
him the longer frame he takes the bit in a nice way. Grinds the teeth.
Lämplighetspoäng, dressyr: 1

Dressyrindex 20,6

Godkänd med G tills vidare

Reg.nr: 04-15-1946

22 Quercus (SWB)

Årgångshingst, dressyr
mbr
2015
164
21,5
Yvonne Österholm
e.Quaterback u.Delight (F. 2) (SWB) e.Don Schufro
Exteriör
39,0
Typ 8,0
Huvud, hals och bål 8,0

Per-Arne Persson
Extremiteter 7,5

Skritt 7,5

Trav 8,0

Ädel, välproportionerlig av något mindre modell. Litet uttrycksfullt huvud, något brett ansatt hals, liggande bogar, sluttande
kors. Något tåtrång och biljarderar något. Energisk skritt med normal steglängd. Lätt och framåtgripande trav, väl undersatt bak.
Gångarter

8,1

Skritt 8,0

Trav 7,5

Galopp 8,5

Skritten är taktmässig och energisk. Traven är taktmässig, lätt och aktiv. Galoppen är rytmisk, lätt och spänstig. Samarbetsvillig,
aktiv och spänstig.
Löshoppn.

6,50

Teknik och förmåga 6,5

Temperament och utvecklingsbarhet 6,5

God rytm, balans och framåtbjudning. Säker taxering. Rättar sig bra. Uppmärksam och samarbetsvillig. Orädd. Försiktig, kan
hantera energin.
Ridbarhet dressyr

8,25

Testryttare I 8,5

Testryttare II 8,0

TH: Very trainable. In the beginning I wanted him a little quicker to the leg and more in front of the rider/uphill. Once he started
to be so, he was more supple and rythmical in the trot. Nice caracter. PH: Strong in the beginning and a little bit behind. Good
feeling in canter. After a while more swinging also in trot. A little bit running. Good caracter, trainable. Steady in the connection.
Lämplighetspoäng, dressyr: 1

Dressyrindex 17,6

Godkänd med G tills vidare

30 Cujo
2005
169
22,0
e.Cayetano L u.Fevienna e.Friedenstraum I
Exteriör

Prestationshingst, hoppning
Max Sillfors

Reg.nr: 04-05-4969
Bernhard Mersch

Ädel, långlinjerad och väl bibehållen. Uttrycksfullt huvud, lång välformad hals, liggande bogar, lång manke, något plant kors.
Hänger i framknäna, något intåad, upprätade bakkotor och något rakhasig. Överilad skritt med normal steglängd. Energisk, lätt
trav med svag elasticitet.
Hoppning

8,1

Teknik och förmåga 8,0

Temperament och utvecklingsbarhet 8,5

Stor kapacitet. God balans och framåtbjudning. Snabb reaktionsförmåga. Uppmärksam och samarbetsvillig. Orädd och och
energisk. Arbetar med ryttaren. Kvick, poitiv och ärlig.
Ridbarhet hoppning

7,75

Testryttare I 7,5

Testryttare II 8,0

DM: You can feel that it is an older horse when you sit on him. Want's to jump clear, but to much in a hurry now. JFP: Pigg och
glad! Kan sitt jobb, blir lite snabb på hinder. Positiv attityd.
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Härstamning/Lämplighet

Dressyr 0/0

Hoppning 1/0

Godkänd med G tills vidare

26 Cornetto de Lys PS
skm

2015

171

21,5

e.Cornet Du Lys u.Centella e.Centadel
Exteriör
36,5
Typ 8,0

Reg.nr: 04-15-3488

Direktkvalificerad hingst, hoppning
Paul Schockemöhle Pferdehaltung
GmbH
Huvud, hals och bål 7,0

Extremiteter 7,0

Skritt 7,0

Trav 7,5

Långlinjerad med något svagt utvecklad hingstkaraktär. Lång väl ansatt något rak hals, lång manke, lång ländrygg och kort
kors. Marktrång, tåvid vänster fram, stora hovar, väl inskenade hasar. Skritten är energisk och rörlig med normal steglängd.
Traven är taktmässig och aktiv.
Godkänd med G tills vidare
Reg.nr: 04-15-3490

29 Kaiser des Fortes VDL

Direktkvalificerad hingst, hoppning
mbr
2015
166
21,5
VDL Stud, Stall Boarp m fl
e.Contendro I u.Lavande des Fortes e.Le Tot de Semilly
Exteriör
36,0
Typ 7,0
Huvud, hals och bål 8,0 Extremiteter 8,0

Skritt 6,5

Trav 6,5

Harmonisk med svagt utvecklad hingstkaraktär. Uttrycksfullt huvud, väl ansatt välformad hals, markerad manke, låg rygg, något
sluttande kors. Ej helt korrekt inskenad höger fram, väl inskenade hasar, stora hovar. Skritten är kort och oengagerad. Traven är
taktmässig och kort.
Godkänd med G tills vidare

28 Insider VDL
br
2013
167
21,0
e.Etoulon VDL u.Wianka H. e.Corland
Exteriör
38,5
Typ 8,0

Direktkvalificerad hingst, hoppning
H3K Equestrian AB
Huvud, hals och bål 8,0

Reg.nr: 04-13-3465
J.A.J. Verschoor

Extremiteter 7,5

Skritt 8,0

Trav 7,0

Ädel, långlinjerad, välproportionerlig, något i framvikt. Uttrycksfullt huvud, väl ansatt välformad hals, markerad manke, djupa
bogar, långt sluttande kors. Omarkerade framknän, något uttåad och nystar höger fram. Skritten är vägvinnande, avspänd och
rörlig. Traven är taktmässig och ganska vägvinnande.
Godkänd med G tills vidare

25 Aces Star xx
skm
2007
161
19,5
e.Monarchos xx u.Pray for Aces xx e.Pulpit xx
Exteriör

Reg.nr: 01-07-0017

Direktkvalificerad hingst, dressyr
John C. Oxley

Ädel, långlinjerad, i framvikt. Uttrycksfullt huvud, lång väl ansatt hals, hög manke, sänkt rygg, djup bål, mycket långt och
välmusklat kors. Välbenad, små hovar. Skritten är rörlig och vägvinnande. Traven är lätt, energisk och ganska vägvinnande.
Godkänd med G tills vidare
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