
Oplæg - beretning for år 2013 
 
Ja, nu er det mig der står her og skal aflægge formandsberetning. Det burde have 

været Lena, og der skal ingen tvivl herske om, at jeg langt heller havde set hende 

stå i mit sted.  

 

Det har været et turbulent år, at være medlem af bestyrelsen i. To formænd er gået 

og jeg sidder som den 3. På posten. Dette er ikke mit ønskesenarie, men jeg har 

prøvet bedst muligt i en vanskelig situation. Jeg ønsker ikke at gå mere i dybden 

med hændelserne her, jeg er overbevist om, at jeres spørgsmål er mange, og vi 

svarer gerne.  Først synes jeg dog, vi skal glæde os over de mange flotte resultater 

og jeg vil i det følgende gennemgå året. 

 
Hingstekåring  

Dansk Oldenborg Avls hingstekåring blev igen i 2013 holdt i et godt og tæt 

samarbejde med Trakehneravlsforbundet.  

 

Det blev en velgennemført 1-dags hingstekåring i februar måned på Middelfart 

Ridecenter - der rummer særdeles gode faciliteter for både heste og mennesker. 

 

Oldenborgkåringen i 2013 blev den i nyere tid med færrest deltagende hingste. 

Der deltog kun 12 hingste ud af 13 tilmeldte - mon ikke det vender nu? 

Kåringen omfattede 3 renavlede og 9 forædlede hingste - 6 3-årige, 4 4-årige, 2 5-

årig og 1 ældre hingst på 19 år. 



Heraf opnåede 4 3-årige hingste - 1 renavlet og 3 forædlet - 1-årig 

avlsgodkendelse for 2013.  

 

Det er en fordobling af unge hingste med 1-årig avlsgodkendelse. 

 

De 2 nu 4-årige hingste med 1-årig avlsgodkendelse for 2012 fik fornyet deres 

avlsgodkendelse til også at gælde i 2013. 

 

De 2 5-årige, forædlede hingste med en bestået materialprøve i 2012 opnåede nu 

en endelig kåring - begge med 8 point. 

På fløjen stod den ædle Gaugain af Bækkeskov e. Esteban xx tilh. Neil Eric 

Garner, Kettinge, foran Risbjergaards Hitman e. Eminenz tilh. Lene og Niels 

Grimbühler, Holbæk. 

Gaugain modtog ved denne lejlighed det grønne æresdækken for vinderresultatet 

på 787 point ved materialprøven året forinden. 

 

Kåringen var ret velbesøgt - med en god tilslutning af både oldenborg- og 

trakehnerfolk. 

 

Samarbejdet med TAF gør, at vi kan nyde synet af hinandens heste uanset, hvad 

man selv avler. 

 

 

 



Hingstelisten 

Fortegnelsen over kårede og avlsgodkendte hingste i Dansk Oldenborg Avl - 

bliver fortsat udgivet i Oldenborg Nyt i en reduceret udgave i udgave nr. 2. 

 

Den fuldstændige liste med alle oplysninger vil fortsat være tilgængelig på DOA´s 

hjemmeside. 

 

Hingsteparader  

 

Aktivitetsudvalg Sjælland afholdt i samarbejde med FHF og TAF hingsteparade 

på Team Cape, Ringsted, i marts måned.  

Husk, at denne hingsteparade er åben for alle DOA-hingste.  

 

Dagens hingst på tværs af racer Freigraff af Hvarre.  

 

Aktivitetsudvalget havde atter i 2013 lagt et stort stykke arbejde i gennemførelsen 

af denne hingstedag - en stor tak til dem. 

 

Jeg kan oplyse at hingstedagen på Sjælland her i 2014 bliver søndag den 16. marts 

igen på Team Cabe. 

 

 

 

 



Dyrskuer 2013 
 

Der er allerede skrevet udførlige artikler om resultaterne ved de enkelt dyrskuer, så 

jeg vil her kun fremdrage nogle enkelte topresultater. 

 

Derudover vil jeg gerne takke udstillerne og ønske dem tillykke med de flotte 

resultater. 

 

Roskilde Dyrskue 

 

Oldenborghestene omfattede 33 udstillede heste (34 i 2012) - 3 hingste og 30 

hopper - 5 følhopper, 7 goldhopper, 11 3-års hopper og 7 2-års hopper.  

 

To goldhoppe gik i top med 24 og ærespræmie - det var Jokkesmindes Agila fra 

Anette Munk Hansen, Slagelse, og Black Liva Lámour fra Brian Madsen, 

Ringsted.  

 

To ældre hingste opnåede 23 point og ærespræmie - Dalmosegårdens Tempo og 

Galant Hornbæk.  

 

Desuden var der 23 point og ærespræmie til 2 følhopper og 1 3-års hoppe. 

To 2-års forædlede hopper, Nakagergårds Una og Mosens Faluca, med 23 point 

opnåede dermed adgang til Eliteskue 2013.  



Den andenplacerede af de 2 hopper opnåede det bedste resultat blandt 2-års 

hopperne ved Eliteskue 2013. 

 

Oldenborghestene var igen repræsenteret ved det store hesteshow med en kvadrille 

på 8 dressurekvipager (under rytter). 

 

Alt i alt et særdeles godt skue for den danske oldenborgavl - og igen i år god 

søgning til oldenborgstanden med logosalg og information. 

 

Det sociale er absolut i højsædet i Roskilde. 

 

Odense Dyrskue 

 

Igen i år var dyrskuet i Odense både velbesøgt og med en særdeles god 

oldenborgudstilling.  

 

Oldenborgudstillingen bestod i år af 13 heste - udelukkende forædlede heste. 

 

En goldhoppe, Egelund La Cruz fra Jørgen K. Andersen, Broby, opnåede 24 point 

og ærespræmie - samt ikke mindst titlen: "Skuets bedste hoppe". 

 

Desuden var der 23 point og ærespræmie til yderlig en goldhoppe og til en 3-års 

hoppe. 

 



Landsskuet i Herning  

 

I 2013 måtte vi notere en tilbagegang til 11 deltagende oldenborgheste - alle 

forædlede hopper.  

 

Til gengæld var niveauet generelt ret højt med 10 ud af 1 hopper, der opnåede 22 -

23 point. 

 

Der blev her i Herning ikke til 24 point i år. 

 

Udstillingen bestod af  2 følhopper, 2 goldhoppe, 4 3-års og 3 2-års hopper - mod 

sidste års 14 stk. 

 

To hopper opnåede 23 point og ærespræmie. 

 

Den 3-årige Halkjærs Tessa fra Svend Erik Olesen, Ørnhøj, opnåede titlen 

"Landsskuets bedste 3-års hoppe".  

 

Det er 7. gang med 6 hopper, Svend E. Olesen opnår en "Landsskuets bedste" titel. 

 

Oldenborghestene deltog i showindslagene med 2 tospand, 2 dressurekvipager og 

"Landsskuets bedste 3-års hoppe" vist ved hånd. 

 



Der blev igen i år arrangeret en stand samt opstillet informative plancher i 

omgivelserne ved  indgangen til oldenborgstalden.  

 

Standen tiltrak både udstillere og mange gæster.  

 

Det beskedne antal heste til trods tiltrak fællesspisningen torsdag aften knapt 70 

deltagere - børn og voksne. 

 

______ 

 

Bestyrelsen havde i 2013 igen besluttet at afvikle hoppekåringer og  føl- og 

plagskuer samtidig - men nu med eliteskue senere i september måned. 

 

Hoppekåringer  

Det er utrolig glædeligt igen i år at kunne konstatere, at de pessimistiske 

forudsigelser for deltagelsen ved hoppekåringen 2013 slet ikke holdt stik.  

 

Til de 3 ordinære hoppekåringer i juli mødte 76 hopper, der alle opnåede kåring. 

 

Hertil skal lægges 6 hopper til "sygekåring" i Middelfart i september - således det 

samlede antal blev 82 hopper - eller næsten de samme som i 2011. 

 

I øvrigt var årets hoppekåring præget af, at omkring hver ottende hoppe var 

udeblevet/sygemeldt. 



 

Det kan godt ses som en betragtelig tilbagegang sammenlignet med 2012 - hvis 

det ikke lige var for, at 2012 var med en deltagelse langt, langt ud over det 

tænkelige (115 hopper). 

 

Hoppekåringerne blev i 2013 gennemført med følgende deltagerantal: 

 

Torsdag den 25. juli i Slagelse: 27 hopper  

Fredag den 26. juli  i Revsø: 28 hopper  

Lørdag den 27. juli i Arden: 21 hopper (markant tilbagegang - en halvering) 

 

I 2013 fortsatte man den omvendte tidsplan med at bedømme de ældste hopper 

først (selvom der ikke afholdtes championater) og tilsyneladende er der almindelig 

tilfredshed med det. 

 

På Sjælland skiftede vi kåringsplads til Hovmarkens Ridecenter ved Slagelse.  

 

Det her sted er velkendt blandt oldenborgfolket, da stedet tidligere har været 

ramme om både hoppekåringer og føl-/plagskuer. 

 

 

 

 

 



Sammenlagt er de 82 kårede hopper fordelt på: 

 

34 renavlede hopper 

40 forædlede hopper 

5 forregister 

 

38 treårige hopper 

23 fireårige hopper 

21 femårige og ældre hopper 

 

Kåringsresultat 

 

9 hopper kåret med 9 point - og adgang til Eliteskue 2013 

34 hopper kåret med 8 point 

33 hopper kåret med 7 point 

4  hopper kåret med 6 point 

1 hoppe kåret med 5 point 

 

Højest opnåelig kåring, 9 point, ved lokalkåringer opnåede således 9 hopper - eller 

ca. hver niende hoppe. 

 

De 9 point giver adgang til Eliteskue 2013. 

 

 



Føl og plagskuer  

 

Føl- og plagskuerne blev afviklet sammen med hoppekåringerne.  

 

I Slagelse: 7 føl og 1 2-års hoppe 

I Revsø: 8 føl  

I Arden: 8 føl  

 

Sammenlagt fremstilledes 23 føl, hvilket igen må betegnes som en tilbagegang  - 

men på ingen måde større end, den naturligt afspejler nedgangen i antal 

bedækninger. 

 

6 af de udstillede føl opnåede med helhedskarakteren 9 en invitation til følfinalen  

ved Eliteskue 2013. 

 

Desværre var tilslutningen af renavlede føl til følskuerne meget lille - og 

dommerne fandt blandt de, der var ikke nogen, der egnede sig til følfinalen. 

 

 

 

 

 

 

 



Dressurchampionater  

 

Der blev i 2013 ikke afholdt dressurchampionater med baggrund i de krav Dansk 

Rideforbund stillede til bl.a. betaling. 

 

Rideforbundets krav er siden frafaldet igen og der vil blive mulighed for igen at 

have dressurchampionater i 2014. 

 

For at bøde lidt på "skaden" åbnedes der mulighed for endags afprøvning 

sideløbende med ridebrugsprøverne (2 deltagere).  

 

Eliteskue 2013 

 

Eliteskuet 2013 afholdtes den 14. september på Middelfart Ridecenter og må 

betegnes som sommerens højdepunkt med de bedste føl, de bedste 2-års, de bedste 

kårede hopper og de bedste championatsheste - alle samlet på samme sted.  

 

De 5 af 6 kvalificerede føl, alle 9 kvalificerede 9-point hopper og kun et par af de 

kvalificerede 2-års hopper var mødt op.  

 

Da der ikke blev afholdt dressurchampionater, blev der naturligvis heller ikke 

afholdt championatsfinale, hvilket også satte sit præg på årets eliteskue. 

 

 



Følfinale 

 

De 5 fremstillede føl omfattede alene forædlede føl.  

 

Der blev tildelt 3 bronzemedaljer - alle til hoppeføllene. 

 

Årets forædlede føl:  

 

Dragonen´s Valerie e. Valesco tilh. Anette & Anton Jensen, Arden - 

bronzemedalje.  

 

Det er tredje gang denne titel går til et hoppeføl efter samme hoppe, Dragonens 

Siff 

 

Finale for 2-års hopper 

 

Finalen for 2-års hopper omfattede i år kun 2 forædlede hopper.  

 

Der blev tildelt 1 bronzemedaljer. 

 

Bedste forædlede 2-års hoppe: 

Mosens Faluca e. Findus B tilh. Karina og Morten Villien, Slagelse 

 

 



 

Finale for 9-point hopper 

 

Højdepunktet ved eliteskuet må ubestridt være, når de 2 "Årets Hopper" udvælges.  

 

9 hopper var tilmeldt - 4 renavlede og 5 forædlede - fordelt på 7 3-års og 2 4-års 

hopper. 

 

For første gang i en årrække kom 10-tallet i brug som kåringskarakter - og dermed 

også en velfortjent guldmedalje. 

 

Rigtig mange fik opjusteret en eller flere delkarakterer - herunder kom 10-tallet i 

brug 2 gange. 

 

Der blev i 2013 således uddelt 1 guldmedalje, 4 sølvmedaljer og 2 bronzemedaljer. 

To hopper opnåede ingen medalje. 

 

Årets renavlede hoppe 

Kåret med 9 point og Dansk Oldenborg Avls sølvmedalje, Anemone af Støvlebæk 

e. Sonny Boy Højbogård tilh Christina Anderson, Svinninge 

 

Årets forædlede hoppe 

Kåret med 9 point og Dansk Oldenborg Avls guldmedalje, Risbjerggaards Je 

Theme e. Nando tilh. Lene & Niels Grimbühler. Holbæk 



 

Brugsprøver - ridning 

 

Traditionen tro samarbejdede vi igen med TAF om brugsprøverne for kårede 

hopper og vallakker.  

 

Der var i år dog ingen TAF-heste med til 30-dages stationsafprøvningen. 

 

Disse afholdtes igen på Christiansminde Ridecenter i Skanderborg, under ledelse 

af berider Ulrik Sørensen.  

 

Der blev samme dag, som Eliteskue 2013 blev afholdt, indsynet 11 3- og 4-årige 

oldenborgheste.  

 

Alle 11 heste gennemførte prøveperiode - men kun de 9 bestod ved den 

afsluttende prøve - 6 kårede hopper fik tildelt et "R". 

 

Vindere af brugsprøven blev Østerhjelms Labell e. Nando tilh. Tanja Palmer og 

Ole Ehlers, Hårlev Sj., der opnåede 784 point - dermed også det bedste resultat i 

den forædlede afdeling. 

 

Bedste resultat i den renavlede afdeling gik til Halkjærs Tessa e. Union´s Big Ben 

tilh. Svend E. Olesen, Ørnhøj, - 711 point. 

 



1-dages afprøvning 

I forbindelse med, at der besluttedes ikke at afholde dressurchampionater i 2013 - 

under de krav DRF stillede - åbnedes der mulighed for at aflægge en 1-dages 

prøve under rytter - så de kårede hopper kunne få deres "R". 

 

Denne prøve omfattede 2 4-årige oldenborghopper og 1 TAF-hoppe. 

 

Vinder af 1-dages prøven blev Ursula Kærgård e. Ultimo af Hvarre (Årets 

renavledee hoppe 2013) tilh. Jørn S. Lambertsen, Aabybro, - med 8,0 som resultat. 

 

Brugsprøver - kørsel 

 

Sidste år indledtes afprøvningen af oldenborgheste for vogn under ledelse af 

Henrik Høpner.  

 

Prøverne blev i 2013 flyttet til Starup - og er fortsat under Henrik Høpners ledelse. 

 

Desværre var deltagerantallet i 2013 gået noget ned - og omfattede 6 

oldenborgheste - 3 3-årige, 2 4-årige og 1 7-årig. 

Også de blev indsynet midt i september. 

 

Der var desværre ikke meldt helt klart ud til deltagerne, at køreprøven også 

omfattede bevægelsen i galop. Dette beklager bestyrelsen meget.  

 



Alle 6 oldenborgheste gennemførte prøveperioden og de 4 bestod prøven med 

afsluttende prøve den 19. oktober.  

 

Vinder af prøven blev den 3-årige Skovlysts Enzo e. Eminenz tilh. Flemming 

Jordt, Vojens, med 255 point. 

 

1-dages afprøvning 

På linje med brugsprøverne i ridning blev der også i 2013 åbnet mulighed for at 

deltage i en 1-dages køreprøve. 

 

Deltagerantallet var dog beskedent med kun 2 hopper. 

 

Begge bestod prøven - og vinder blev Stald Bosgaards Soya e. Union´s Big Ben 

tilh. Susan og Hans Nielsen, Randers, - med 8,1 som resultat. 

 

De 2 brugsprøver i ridning og kørsel i 2013 blev afviklet samtidig. 

Det betød, at man ikke kunne  deltage i begge prøver - og at man måtte vælge 

mellem ridning eller kørsel. 

Det bliver ikke gentaget i 2014. 

 

Materialprøve for hingste  

Hingstenes materialprøve omfattede i år 2 4-årige hingste - 1 fra hver afdeling. 

Prøven lå atter i hænderne på berider Ulrik Sørensen, Christiansminde Ridecenter, 

Skanderborg.  



Begge hingste gennemførte prøven - og bestod den afsluttende prøve den 9. 

november. 

 

Vinder af prøven blev Kirsebærgårdens Le Mans e. Lauries Crusador xx  tilh. Tine 

Lautrup Petersen, Hillerød, med 781 point foran den renavlede hingst Elmer 

Hornbæk med 718 point. 

 

Medlemsmøde i november  

 

Der blev afholdt medlemsmøde, hvor følgende spørgsmål blev vendt: 

 

• Hvad vil vi med vores avl? 

• Skal vores unge hingste longeres til kåringen og hvad kan det bruges til? 

• Vil vi følge med strømmen eller skal vi gøre det, som passer til den hest, vi 

vil lave? 

 

Vedr. spørgsmålet omkring longering ved hingstekåring var varmblodsavler Per 

Andersen inviteret til at fortælle om sine erfaringer med det. 

 

Stambogsfører Maiken Holm fra Videncentret Hest var inviteret til at fortælle om 

HesteData. 

 

 

 



Oldenborg Nyt  

 

Foreningens medlemsblad, Oldenborg Nyt, er igen i 2013 udkommet med 4 nr. 

med sammenlagt 152 sider.  

 

Det sidste nr. i 2013 blev forsinket og udkom først i januar 2014 grundet 

forskellige årsager, herunder alvorlig sygdom hos redaktørens allernærmeste 

familie. 

 

Den tekniske produktion/tryk varetages af Rabøl A/S, Farsø. 

 

Stambogens bind 59 

 

Stambogens bind 59 skulle være udkommet i 2013, men kommer i stedet til at 

omfatte årgangene 2012 og 2013 er under udarbejdelse og udkommer her først på 

året 2014.  

 

Det vil give foreningen en pæn besparelse - ikke mindst nu her, når 

hoppeårgangene falder i antal. 

 

Stambogen vil som tidligere kunne købes hos kassereren til  pris: 125,- kr.  

 

Medlemmer, der har haft heste optaget i bogen, får den udleveret vederlagsfrit. 

 



Aktivitetsudvalgene 

 

Jeg vil gerne her  takke aktivitetsudvalgene for det store arbejde, de gør for at 

støtte op om oldenborgavlen og oldenborghesten.  

 

Samtidig vil jeg som min forgængere igen opfordre endnu flere til at støtte om 

deres arbejde.  

 

Jo flere, der deltager, jo sjovere er det at arrangere. 

 

Oldenborg i sporten 

 

Atter i år har oldenborgerne gjort det godt i sporten - og er omtalt i Oldenborg 

Nyt. 

 

Tak til 

 

Til slut vil jeg gerne takke alle udstillere, dommere, frivillige og publikum til 

vores arrangementer, uden jer var intet af det muligt.  Desuden skal lyde en tak til 

mine bestyrelsesmedlemmer, der trods svære tider har holdt hoved rejst.  

 

 
 


