Vival
V ldi’s Efte
fterår
Vivalddi’s ”Efterår” er et smukt, imponerende
i
o kraftfuldt stykke
og
s
musik og både titel ogg karakteristikk en passende verbal
v
henvisninng til
Stormoosens Vivaldi’ss indsats ved åårets materialprøve for Fredeeriksborghinngste, som han vandt efter en fantastisk
f
præsstation.
5 Fred
deriksborghin
ngste, fire 4-åårs og en 5-åårs blev indssynet
søndag
g d. 20. septem
mber til en mååneds intensivv træning.
For an
ndet år var den
d fælles maaterialprøve foor Frederiksbborgog Old
denborgerhin
ngste i hændeerne på berideer Ulrik Søreensen
og han
ns ryttere på Skanderborg
S
R
Ridecenter.
Med 775
7
points slog
s
sidste årrs
testvin
nder Sargo Vejleby
V
pointFrederikssrekord
den
for
borghiingste på 757 points tidligeere sat af Kejser af Iglsø,
I
og ingeen
havde forventet at
a denne nyye,
fantasttiske rekord
d kun skullle
holde i ét år.
Men sådan
s
skulle det
d altså værre:
Storm
mosens Vivalldi, efter M
Mistral-P
Prins, har ståeet i skyggen af
a
Smakkkerups Pirat ved
v både 2- og
o
3- års kåringen, men
m tog sin reevanchee ved materiialprøven meed
en totaalscore på 781 points, heraaf
2x9 i ridelighed
r
og 2 x 8.5 i kapaacitet af
a fremmedryytter Jane Svaanekær, der var sæ
ærlig glad foor
hans springtalent.
s
Vivaldi måleer
164 cm
m og er avlet og
o ejet af Han
ns
Jørgen
n Dam og Anny
A
Frølund
d,
Kibækk. Vivaldi er én
é af flere heelsøsken
nde ud af hopp
pen Ravnholtt’s
Pippi, der har gjorrt et særdeless godt indtryyk ved kåring
g og
skuer de
d seneste parr år.
På andenpladsen fulgte
fu
tæt Sm
makkerups Pirat
P
(efter Sarpo
S
Vejlebby – Sæddingss Brutus), derr med 766 points også varr meget tæ
æt på den ståen
nde rekord. Træningsleder
T
ren vurderedee han
ridelig
ghed til 2x8,55. Umiddelbaart efter sidstte rideprøve, blev
Pirat ved
v FHFs færrdigkåring saat på fløjen og
g tildelt det faantastiske 10 tal for sin type.

På tredjeplad
dsen fulgte Jeedi Søndergåård (efter Misstral- Sebastian Skovag
gerhøj) med 736,5 pointss, hvilket sam
mmenlignet
med tidligeree årgange også er en ganskke god pointsu
um.
Jedi har tidliigere ikke væ
æret så yndet hos hoppeejeerne, måske
fordi han haar vist knap sså stor smidiighed i bevæg
gelsen som
førnævnte hiingste, men d
denne måneds intensiv træ
æning kom
ham til gode og ved den eendelige eksam
men kom hans kvaliteter
til deres ret.
Det er værd at bemærke, at også denn
ne Mistral-søn
n hos fremmedrytteren scorede høje points i ridellighed (2x8,5)) and kapacitet (2x88); af hans bevægelser
blev galop
ppen fremhævvet.
Også en brun
b
hingst beestod materialprøven
n og blev eft
fterfølgende
færdigkåret. Palnatok
ke Vejvad
y Vejleby – Mignon
(Salisbury
Vejvad) bestod mateerialprøven
med 666 points. Palnatoke er
helbroder til den isabbellafarvede
ValentinV
Vejvad, der har
h adgang
til materiaalprøven 20099.
5½-årige Sar Vejleb
by bestod
d en score på 674 points,
testen med
højeste kaarakter var 10
0 fra dyrlægen efter aflæggelse af terrænprøven. Sar Vejleby err efter Jeopardy Fjoord, Morfader er Sarpo
Vejleby.
Både Smaakkerups Pirrat og Jedi
Søndergårrd fik topkarrakteren 10
fra dyrlæg
gen efter aflæ
æggelsen af
terrænprøven
n og Palnatokke Vejvad varr den eneste af
a hingstene
der fik 10 foor sin opførseel i stalden. Da
D temperam
mentet i høj
grad er en egenskab Fred
deriksborghessten bliver soolgt på, var
s at alle hin
ngstene fik 8 eller mere foor temperadet godt at se,
ment, der tælller 8-dobbeltt i den samlede pointsum.
METZ

Foto: Stormossen’s Vivaldi affventer terrænpprøven /Privatt
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