
Vognmandsgården nyheder 2007 

rchid´s Pride NFHR 123 er solgt 
til Haderslev
hvor han skal fortsætte sin 
dressuruddannelse, 
frem mod at starte DM i 2009.
Han vil blive husket for sin 
fantastiske 
arbejdsvillige karakter. 

Polsbury Popov er solgt til 
Kokkedal Stutteri

http://www.kokkedal-stutteri.dk/


Polsbury Powerpoint NFH 134 
vandt d. 6. okt.
både dressur - og 
springchampionatet
for 4 årige ponyer.
Powerpoint er dermed berettiget 
til at få et "R".

Stævnet er kommenteret på 
Ridehestens hjemmeside og der 
kommer også 
en artikel i Ridehesten 
Junior.Læs mere her

Kantje´s Valentijn NFHR 127 
vandt samme dag
springchampionatet for 5 årige 
ponyer. 

Polsbury Powerpoint NFH 134, 
blev vinder
af årets materialprøve med 795 
point. 

http://www.ridehesten.com/News/View.aspx?ID=1100


Kantje´s Valentijn og Ditte 
deltog i 
NF foreningens, Vest Dansk 
mesterskabs
stævne. 
Det blev til en enkelt bom og 3 
nul runder.

Den 23 august blev Polsbury 
Powerpoint 
indsynet til materialprøve. 
Her ved det oblikatoriske 
dyrlæge tjek.

Under indsyningen fremvises 
hingsten i 
skridt -trav og galop for 
træningslederen.



Polsbury Powerpoint og Pernille.

Så er vi igang med tilridningen 
af Bright. Ditte
red den første gang fredag. Dette 
billede er taget
3.gang hun rides.

Bokjærgårds Aladdin blev Årets 
Føl v. reg. 1´s
årlige følskue. 
Moder Vognmandgårdens 
Brunette 
Fader Vognmandgårdens Akrobat
MF Polsbury Popov



Bedste hoppeføl blev 
Vognmandgårdens Topgirl
Moder Vognmandgårdens 
Toplight
Fader Kantje´s Valentijn
MF Vognmandgårdens Firelight.

Reservefløj ved hingsteføllene 
blev
Vognmandgårdens Alkatraz
Moder Vogmandgårdens Askepot
Fader Gay Count Shetan.
MF Vognmandgårdens Firelight

Askepot er også moder til 
Vognm. Akrobat
som er far til Året Føl.

New Foresthoppen 
Vognmandgårdens Bright
blev denne weekend kåret som 
nr. 2 i årgangen.
9 point i helhed og sølvmedalje.
Bright er 7. generation i lige linie 
på 
moderstammen, som alle enten 
er kåret 1. kl.
eller tilkendt elitestatus.
Det kunne være interressant at få 
konstateret om
det er den bedst kårede stamme 
herhjemme, målt
på antal led, men det må blive et 
vinterprojekt.



Oldenborghoppen Malu er blevet 
kåret 14 juli
i Skanderborg. 
Hun blev fløjhoppe i 3års 
renstammede, og 
kåret med 8 point.

For Malu var det en fornøjelse 
igen at være på
græs.

Vognmandgårdens Allstar fører 2 
års holdet an ,
til præsentationen på Landskuet 
2007.
Allstar er efter 
Vognmandgårdens Askepot og
Zwavo´s Suprise.



23 point og ærespræmie til 
Vognmandgårdens 
Allstar.

Lørdag d.12 maj stod der Åbent 
hus på skemaet.
Vejrudsigten var ikke den bedste, 
men heldigvis
holdt det tørvejr.
Tak til alle der lagde vejen forbi 
og en stor tak
til Kurt og Maryse samt Niels 
Jørgen
for nogle særdeles gode billeder.
Her er det Ditte og Kantje´s 
Valentijn der viser
hvor langt de er kommet i 
springning.

Vognmandgårdens Revanche. 1 
års hoppe
e. Kantje´s Valentijn/ Polsbury 
Popov.



Kantje´s Valentijn Løs.

Ditte og Polsbury Popov.

Pernille og Polsbury Powerpoint 
NFH 134.



Så er vi startet tilkøring af 3 års 
hoppen Bright.
Det er nødvendig efter at vi har 
solgt hendes 
mor Brunette. 

Kantje´s Valentijn NFHR 127 og 
Ditte Danielsen
debuterede til distriktstævne 
denne weekend i 
Silkeborg. Se video på hingstens 
hjemmeside.

OPbroeks Mayday har fået føl 
efter 
Vognmandgårdens Akrobat.



Hingstekåringen 2007, stod i 
sneens tegn.
4 årige Polsbury Powerpoint blev 
fløjhingst.
Grundet lysforholdene blev 
billederne ikke 
gode. 

Type og udtryk er kendetegn for 
Polsbury Powerpoint.

Polsbury Powerpoint- Fløjhingst



Kantje´s Valentijn NFHR 127, 
opnåede
færdigkåring, og det gik som 
vanlig op ad 
bakke.

01.01.07 Godt nytår ønsker vi 
med 
Vognmandgårdens Revanche.
Far: Kantje´s Valentijn NFHR 
127
Mor: Vognmandgårdens 
Rebecca. 
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