Moravita
ta/Coevordeen 2008:

Før
ørste Frrederiksb
sborg kååring ude
denfor Danmark
D
nogensininde
På en
n solskinsklar onsdag i september
s
faandt den førsste
Fredeeriksborgkåriing nogenssinde uden
n for raceens
hjemland, Danmaark, sted.
Efter invitation
n fra værteerne, Stutteeri Moravitta,
havd
de 3 domm
mere og øvrrige repræssentanter fra
f
Fredeeriksborg Hesteavlsfforeningen såvel so
om
flere danske av
vlere foretaaget den laange rejse til
vorden i deet nordlige Holland for at se ikk
ke
Coev
mind
dre end 19 Frederiksb
borg heste i alle aldeer.
Det primære
p
fo
ormål var dog at foretage en beb
dømm
melse af voksne
v
ho
opper og hingste
h
meed
henblik på kårin
ng og optag
gelse i stam
mbogen.
dte at avle Frederik
ksStutteeri Moravita begynd
borgh
heste tilbag
ge i 2005, da
d de købtte 6 hopperr i
Danm
mark. Da in
nseminerin
ng endnu ik
kke er så udu
bredtt inden forr Frederiksb
borghesteaavlen, har de
d
hvertt år sørget for
f at leasee avlsgodkeendte hingsste
i Dan
nmark til deres
d
avl og
o antallet af renavled
de
føl fø
ødt på ejen
ndommen tæller indttil videre 13,
1
dertill kommer 2 halvblodss lipizzanerre, samt fleere
halvb
blodsføl på hopper i lo
okalområd
det.

oreningen havde ven
nligst, i anlledning af besøFo
geet, tilbudt at foretagee en bedøm
mmelse af hingsttekandidateen Engkild
degårds Piiló, for att lette
ejjerne for en
e meget lang rejse til den danske
un
nghingsteffremstilling
g kun 4 dage seenere.
Drømmen
D
g i opfyld
gik
delse: Piló fik avlsgodkendelse, hvilkeet betyder, at den kom
mmende av
vlssæon i Hollan
nd er sikret..
so
3 hopper blev
b
kåret og optageet i stamb
bogen,
hv
voraf 2 er indkøbt i Danmark og 1 er aff egen
av
vl.
Sæ
ærligt Morravita’s Ullla (efter Sofus Landly
yst ud
aff Engkildeg
gårds Amiia efter Miilton Torp, avlet
aff Stutteri Moravita)
M
ffandt nåde for domm
mernes
øjje, med 9 fo
or trav og 8 i helhed, hvilket plaacerede hende i stambogenss I klasse.

Engkildegårds Piló
P efter Engkildeegårds Nugent – Zarif
Z Langløkkegåård /Foto: Nikki dee Kerf
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Ly
yngholt fik
k 9 for typ
pe, 9 for beevægelsen, 8 for
leemmer og 9 i helhed o
og hun blev
v senere ud
dpeget
so
om ”Dagen
ns Hoppe” på tværs af
a alle aldree. Mora
avita’s Cad
denza, åring
gshoppe eftter Kazahr ud af
Camilla
C
efteer Zarif Lan
ngløkkegårrd fik ligeleedes 9
fo
or type, 9 for bevæg
gelser og 9 i helhed
d, dog
”k
kun” 7 forr lemmer, h
hvilket gjo
orde forskeellen i
ho
oppernes in
ndividuellee konkurreence.

Engkildegårds Amiia efter Milton Toorp – Zarif Langløøkkegård / Foto: Nikki
N
dee Kerf

Yderligere
Y
5 heste fik 8 i helhed og
o 7 heste fik 7 i
heelhed. Bed
dste hingsteeføl blev Topaz
T
Skovkant
(eefter Kazah
hr ud af Z
Zafira) og bedste
b
hop
ppeføl
bllev Moraviita’s Tempii (efter Kaz
zahr ud af Tenna
T
Birkedal efteer Prins Am
madeus Hegnsbo).
M
METZ

Hend
des mor, Engkildegår
E
rds Amia (efter
(
Milto
on
Torp – Zarif Laangløkkegåård, avlet af
a Sven Bucch
& Ulla Dencherr, Svendbo
org) modtog
g ligeledess 9
o blev derrfor kåret i II
for trrav, men 7 i helhed og
klasse.
s
hopp
pe, der opn
nåede kårin
ng, var Zafiira
Den sidste
(efterr Prins Am
madeus Hegnsbo
H
ud
d af Naom
mi
Lang
gløkkegård efter Milton Torp, avlet
a
af fam
m.
Chrisstensen, Ålbækkegår
Å
rd, Otteru
up), der tilt
trækk
ker opmærrksomhed til sine meeget særegn
ne
hvidee aftegn under
u
mav
ven og op over begg
ge
flank
ker til ryggeen, hvilket måske kan
n karakterisseres so
om pinto. Selv
S
om hendes far, Prins
P
Amad
deus Hegnsbo
H
fø
ør har ned
darvet udb
bredte hvid
de
aftegn, så hørerr dette ekstreme møn
nster til sjæ
ældenh
hederne. Hu
un fik 7 i helhed
h
og blev
b
kåret i II
klasse.
øl og 3 hing
gsteføl) af årgang 20008,
5 føl (2 hoppefø
nger (3 hop
ppeplage og
o 2 hingsteeplage) sam
mt
5 årin
5 2-års heste (33 hopper og
g 2 hingstee) blev frem
mærligt 2 bleev fremhævet af dom
mvist, hvoraf sæ
ne.
mern

Zafira
Z
efter Prins Amadeus
A
Hegnsboo – Milton Torp/ Foto:
F Nikki de Kerrf

Moraavita’s Sop
praan, 2-årrs hoppe efter Baro
on
Sking
gelsbjerg ud
d af Stella Elmelund efter Allad
din

3 (2008)
©Frederik
ksborger.com /Ok
ktober 2008

Moravita
ta/Coevordeen 2008:

Før
ørste Frrederiksb
sborg kååring ude
denfor Danmark
D
nogensininde
Resultater
Hopperr til kåring
Moraviita’s Ulla
(Sofus Landlyst/Miltoon Torp)
8888-788-798 8
(Hoppeefamilie: Hertha Skævinge)
Engkild
degårds Amia
(Milton
n Torp/Zarif Laangløkkegård)
8777-788-797 7
(Hoppeefamilie: Hertha Skævinge)
Zafira
(Prins Amadeus
A
Hegn
nsbo/Milton Torrp)
6777-777-776 7
(Hoppeefamilie: Hertha Skævinge)

Årrgang 2006
Moravita’s
M
Baritoon
(B
Baron Skingelsb
bjerg/Zarif Langgløkkegård)
8-8-8-7 8
Moravita’s
M
Odensee
(E
Engkildegårds Nugent/Prins
N
A
Amadeus Hegnsb
bo)
8-7-7-7 7
Moravita’s
M
Sopraaan
(B
Baron Skingelsb
bjerg/Alladin Lyyngholt)
9-8-8-9 9
Moravita’s
M
Andan
nte
(B
Baron Skingelsb
bjerg/ Neapolitaano Strana I)
7-7-8-8 7
Moravita’s
M
Aria
(B
Baron Skingelsb
bjerg/Milton Toorp)
7-6-5-6 6

Hingst til kåring
Engkild
degårds Piló
(Engkilldegårds Nugen
nt/Zarif Langløkkegård)
8888-788-787 8
(Hingstelinje: Zarif / Prins)
P
Årgangg 2008
Topaz Skovkant
(Kazah
hr/Prins Amadeu
us Hegnsbo)
8-8-8-66 8
Moraviita’s Animando
(Kazah
hr/Milton Torp))
8-8-6-77 7
Son of Kazahr
K
(Kazah
hr/ukendt)
7-8-7-77 7
Moraviita’s Tempi
(Kazah
hr/Prins Amadeu
us Hegnsbo)
8-8-6-88 8
Moraviita’s Cantate
(Kazah
hr/Zarif Langløk
kkegård)
7-7-6-88 7
Årgangg 2007
Moraviita’s Staccato
(Kazah
hr/ Alladin Lynggholt)
8-8-8-88 8
Moraviita’s Allegro
(Kazah
hr/Milton Torp))
8-8-6-77 7
Moraviita’s Cadenza
(Kazah
hr/Zarif Langløk
kkegård)
9-9-7-9
99
Moraviita’s Tutta la Foorza
(Kazah
hr/Prins Amadeu
us Hegnsbo)
8-8-7-88 8
Moraviita’s Acapella
(Kazah
hr/Neapolitana Strana I)
7-8-8-77 7

Moravvita’s Cantate eftter Kazahr – Zarrif Langløkkegårdd / Foto: Nikki dde
Kerf
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