
VOGNMANDSGÅRDEN STUTTERI OG 
HINGSTESTATION

17.12.06 
Vognmandgårdens Revanche, 8 mdr. 
e. Kantje´s
Valentijn, morfar Polsbury Popov. 

17.12.06
Vognmandgårdens Revanche.

10.12.06
Kantje´s Valentijn og Kristine Bille 
har været ude til
deres første stævne som var i 
Silkeborg.
De viste helt deres kapacitet ved at 
vinde
begge klasser.



10.12.06
Under vores ferie i august i England 
købte vi 2 føl på 
Silverlea stutteriet. Dette er 
hingstføllet Silverlea Marktime.

10.12.06
Hoppeføllet Silverlea Simply Black, 
som har 3 halvsøskende (samme 
mor)der 
springer på svær nivau. 
Mest kendt er hingsten Silverlea 
Simply Red. 

Vognmandgårdens Akrobat RNF 181 
er solgt til
stutteri Lövsjöen , Sverige 

http://www.lovsjoen.se/
file:///C:/hjemmesidestu/akrobat.htm


Vognmandgårdens Tobias og Dittte 
Danielsen, 
vandt 4 års dressurchampionat med 
79 %.

Tobias er efter Polsbury Popov og 
Vognmandg. Topsy.
Morfar er Bazuun. 

Kantje´s Valentijn og Kristine Bille, 
vandt 
samme dag 4 års springchampionatet, 
med 43 point.
Kantje´s Valentijn opfylder dermed 
kravene for et "R" på
stamtavlen.

Nu er det tiden de fleste gør sig 
overvejelser om, hvilke
hingste der evt. skal frestilles til 
kåring 2007. Vi har
foreløbig tre. På billedet er det 
Vognmandgårdens Asterix
på 2½ år efter Vognmandgårdens 
Askepot og 
Zwavo´s Suprise. De andre to er 
Kantje´s Valentijn,
der stiller til endelig kåring, efter 
bestået matrialprøve,
samt Polsbury Powerpoint på 3½ år.



Vognmandgårdens Tobias (f. 2002) 
er siden 
vinter blevet redet af Ditte Danielsen,
og ekvipagen har d. 16-17 sep. startet 
sit 2. stævne.
Præstationen har været yderst 
tilfredsstillende, 
og ud af fem starter er det blevet til 5 
placeringer.
- Deriblandt en 3. plads ved 
områdemesterskabet
i LC2. Vognm. Tobias er efter 
Polsbury Popov
og Vognm. Topsy (e. Bazuun). 

Kantje´s Valentijn har bestået 
matrialprøven med 
731 point. Læs mere på hingstens 
egen side. 

Til Reg.1´s følskue blev Flintedales 
Remember
Bedste hoppeføl og derefter Årets 
Føl. 
Remember er efter Orchid´s Pride.
Karakterer 10-9-9-10-9 
www.flintdale.dk

http://www.flintdale.dk/


Vognmandgårdens Bonsai blev ved 
følskuet,
bedste Hingsteføl med karaktererne 
9-9-10-10-10.
Vognm. Bonsai er efter Kantje´s 
Valentijn.

Vognmandgårdens Bonsai er siden 
solgt til Sverige.

Ved landsskuet 2006 Deltog Orchid´s 
Pride ved
foreningens opvisning. Det 
kendetegner hingsten
at han altid fuldt koncentrerer sig om 
den stillede
opgave. 
24 point og ærespræmie ved 
udstillingen.

2 års hoppen Vognmandgårdens 
Bright gik fløj i
holdet med 23 point.



24 og 25 juni stod i kåringens tegn. 
Vi fik kåret 
Vognmandgårdens Sunkist som
region 1´s bedste hoppe.

Vognmandgårdens Rebecca blev 
også kåret.
Rebecca er Rhea´s sidste afkom. 
Med hende er en epoke slut.

Så er følsæsonen også igang på 
Vognmandsgården.
Askepot har fået hoppeføl e. Orchid´s 
Pride.



Pernille har startet tilridningen af 
Vognmandgårdens Akrobat. 

Bettina har startet træningen af 
Kantje´s Valentijn igen
efter at vi tidligere på året, måtte 
stoppe da han
begyndte at vokse.

Vognmandgårdens Rebecca har fået 
et hoppeføl
efter Kantje´s Valentijn NFH 127
Føllet er 14 dage gammel på billedet. 



Vognmandgårdens Akrobat blev d. 1 
april kåret
i Sverige med karaktererne 9 8 7 8 8 
Spring 8 8

Orchid´s Pride blev ved NF 
hingstekåringen 2006
udnævnt til Årets Hingst. 
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