
Vognmandsgården 

08.12.2009
Nogle ponyer er sværere at 
sige farvel til en andre. 
Kantje´s Valentijn er en af 
de ponyer, der til fulde har 
indfriet de
forventninger jeg gav 
udtryk for, da vi nogle 
stykker fra DK så ham
første gang for 5 år siden i 
Holland.
Tak til alle der har været 
med forme denne 
fantastiske pony. 
Vi har nu solgt ham til en 
ny rytter, der er 10 år. Vi 
ønsker de nye 
ejere alt mulig held og 
lykke med ham.
06.12.2009
Kantje´s Valentijn og Julie 
Paludan Sørensen satte et 
flot punktum
for samarbejdet i 2009 ved 
at vinde den gennemgående 
finale
Baltic Cup 2009.
Resultatslisten er fantastisk 
for en syv års pony, hvor de 
største 
resultater i 2009 er:
Holdguld Nordisk 
Mesterskab - Nr 5 
individuel.
DM guld
Vinder af Baltic Cup 
Trophy 2009.



06.12.2009
Gaveregnen ved at vinde 
Trophyen, var ud over 
dækken 
og pokal også en saddel.
Artikel på Ridehesten

07.11.2009
Vognmandgårdens Vincent 
og Mathilde er ved at have 
fundet 
godt sammen, og har fået en 
del palceringer til stævner.
Parret trænes af Jimmy og 
Bodil på Stald JBJ.

07.11.2009
Så er der et par placeringer 
hjemme. En 1. og en 2. 
plads!
Vognmandgårdens Vincent 
er efter Vognmandgårdens 
Vicky
og Zwavo´s Suprise med 
polsbury Popov som 
morfar.

http://www.ridehesten.com/Heste-nyheder/SeNyhed/?ID=7000
http://www.stald-jbj.dk/


18.10.2009
Idag havde Himmerlands 
Køre - og rideforening 
sammen med
VisitRebild arrangeret 
Hestens Dag, med køretur i 
Rold Skov.
Skoven bliver ikke flottere, 
med alle sine farver i et 
fantastisk 
solskinsvejr.

12.10.2009
Vi har planer om at ifole en 
del hopper næste år ved 
Præmiehingsten Nemax, 
som sidste år, som 6 års ved 

Bundeschampionatet blev 
nr. 3 i springningen og 7 i 
dressuren.
Der kan læses mere her

http://www.gratis-webserver.de/GabyHeemsoth/2_1_1.html


10.10.2009
Vognmandgårdens 
Vagabond e. Vognm. Vicky 
og Orchids Pride
vandt 4 års Championatet i 
spring afholdt af region 3. 
Også dressuren blev klaret i 
overbevisende stil med 
mere end
71 %. 
Et stort tillykke til ejerne 
der har stået for 
uddannelsen.

10.10.2009
Igår fik Pernille og jeg æren 
af køre Mie og Jesper,
(Stutteri Klæstrup) fra 
kirken efter vielsen.



10.10.2009
Solskin og træerne klædt i 
efterårets farver - flottere 
bliver det ikke.
Vi opdaterer siden igen så 
snart vi har lidt bedre
billedmateriale. 

08.10.2009
Vi har iår valgt at 
chipmærke føllene, da jeg 
vurderer at der 
under alle omstændigheder 
på et tidspunkt kommer et 
forbud mod 
brændemærkning.
På billedet er det Bentley e. 
Bright og Kantje´s 
Valentijn.

15.09.2009
Der er Baltic Cup den 
kommende weekend på 
Vilhelmsborg
og det bliver et gensyn med 
Vognm. Sidogo, der er 
tilmeldt for
Norge. Valentijn deltager 
også.
Læs mere på Baltic Cup

http://www.baltic-cup.dk/


27.08.2009
Flere billeder fra DM

27.08.2009
Flere billeder fra DM



27.08.2009
Flere billeder fra DM

23.08.2009
En placering i en DM finale 
er lidt et H.C.Andersen 
eventyr og 
det bliver ikke mindre 
festlig, når digteren og hans 
figurer deltager
ved 
præmieoverrækkelserne.
Julie og Kantje´s Valentijn 
vandt DM GULD 2009.
Guldet er resultatet af 3 
dages overbevisende 
ridning, hvor de idag
i omspringningen om 
medaljerne, viste et 
overlegent fejlfrit tempo.
Endnu en fantastisk 
weekend sammen med en 
fantastisk pony og
ligeså enestående rytter. 
Tillykke Julie endnu 
engang.



Video 3.afdeling
Video omspringning

23.08.2009
Præmieoverrækkelse. 
Famlien Sørensen der har 
været med til at
få ponyen til nye højder. 
Senest nu et DM og de fører 
samtidig
Baltic Cup 2009.

23.08.2009
Så er det tid til æresrunde, 
hvor der spilles
"Stand up for the 
champions "

23.08.2009
Og så må Julie den 
obligatoriske tur i 
vandgraven.

http://vognmandsgarden.dk/omspr.wmv
http://vognmandsgarden.dk/DM.wmv


15.08.2009
Og så blev der igen tid til én 
afslappende tur med Bright 
og Toplight.
Næste weekend er der DM 
for ponyer i Middelfart og 
så vil 
weekenden blive brugt der.

15.08.2009
Så er Powerpoint kastereret 
og lukket sammen med 
plagene. 
Det er noget han i stor grad 
nyder(altså samværet med 
de øvrige).
Alle heste/ ponyer - også 
hingste - fortjener den 
fornøjelse at kunne 
være sammen med 
beslægtede individer.

28.06.2009
Så er Nordisk Mesterskab 
2009 færdig.
Efter 3. runde lagde Julie og 
Valentijn i spidsen, og inden 
de 
startede som sidste rytter i 
4. runde, var de vidende om 
at hvis
de kunne ride en 0 runde 
mere, ville de være sikret en 
medalje.
Desværre faldt der 2 
bomme og dermed fik de en 
5. plads.
Et fantastisk resultat for en 
7 år gammel pony og jeg 
vender den 
lige rundt engang og 



konstaterer at der kun var 4 
ponyer i 
Skandinavien, der evnede at 
slå dem denne gang. 
Med mere erfaring er jeg 
sikker på at konkurenterne 
ikke får det 
nemmere i fremtiden. 

26.06.2009
Man kan bruge mange ord 
eller bare lade billedet tale 
for sig selv!

26.06.2009
Armene er ikke rigtig 
kommet ned til kroppen 
igen efter at
Kantje´s Valentijn og Julie 
sammen med resten af 
landsholdet,
vandt HOLDGULD til 
Nordiske Mesterskaber.
Præmieoverrækkelse.
Holdvindere

http://www.middelfart-ridecenter.dk/?DK/Nordisk%20Mesterskab/Gold%20medal%20winners/JUMPING.aspx


26.06.2009
Forældrene Bodil og Jimmy 
Sørensen, som også er 
trænere for ekvipagen.

25.06.2009
Så er Nordisk Mesterskaber 
i gang. Julie og Valentijn fik 
en flot 0
runde i dagens klasse, som 
er opvarmning til fredagens 
holdspringning. Der er 
fridag lørdag for II´erne, 
som så har 

den individuelle 
mesterskabsklasse søndag.

09.06.2009
Kantje´´s Valentijn og Julie 
er udtaget til Landsholdet i 
forbindelse
med Nordiske 
Mesterskaber, der iår 
afholdes d. 25 - 28 juni.på 
Middelfart Ridecenter. Læs 
mere her.
De er også bedste danske 
ekvipage i den samlede 
stilling i 
Baltic Cup.

http://www.middelfart-ridecenter.dk/?DK.aspx
http://www.middelfart-ridecenter.dk/?DK.aspx


03.06.2009
Onsdag mistede vi 
Revanche efter et uheld ved 
bedækning.
Der skal bruges noget kraft 
til at komme op på hesten 
igen efter
sådan et uheld, men 
kendgerningen er at tiden 
uanset går videre.

Vi har besluttet at dette er 
sidste år vi har 
hingstestation. Vi har brugt
21 somre på det, så vi føler 
at værnepligten må være 
overstået.

01.06.2006
En flot Pinse er ved at være 
forbi. Vi nåede lige forbi 
sommerhuset i Hvalpsund 
og oplevede den ekstrem 
flotte
Limfjord hvor der stor 
aktivitet af både sejlere og 
badere.
På terassen var der så varmt 
at vi en overgang måtte i 
skyggen.

28.05.2009
Vi tager ikke flere hopper 
ind til Esse Golden Brown, 
da hans ejer har ønsket at få 
ham hjem den 21 juni.



23.05.2009
Valentijn og Julie har 
overstået endnu et stævne i 
overbevisende stil. Der blev 
heller ikke ved dette stævne 
rørt
en bom. I søndagens 
Grandprix evnede kun 5 
ekvipager ud 
af 30 startende, at ride 
fejlfri hovedrunde. Valentijn 
og Julie
blev nr. 4 i klassen.
17.05.2009
Idag fik vi besøg af 
børnebørnene Line og 
Nicolaj, og så
måtte vi i marken for at se 
føl. Her er det Bentley efter 
Bright og Valentijn. 

Cille nåede vi ikke at se 
denne weekend, men som 
idrætsudøver
både i håndbold og forbold, 
er weekenden dømt til at 
være
den "korteste" periode på 
ugen.

16.05.2009
Vi havde fået lov at "låne" 
barnebarnet Camilla på 2 år,
da hendes forældre skulle i 
byen. 



16.05.2009
Og så med mormor og 
morfar i stalden for at få lov 
til at
røre ved føllene.

15.05.2009
Så er der taget hul på sidste 
årgang efter Valentijn.
Vi har fået 2 
pragteksemplarer efter ham. 
Her er det et 
hingsteføl e. Bright.
Kantje´s Valentijn deltager 
næste uge i Baltic Cup, som
foregår Kristiansand, 
Norge. 

15.05.2009
Det andet er hoppeføllet To 
Night. Med store 
springegenskaber både på 
mor og far side er det svært
ikke at knytte store 
forventninger til individet.



26.04.2009
Landsstævne Middelfart - 
Årets første 
udendørsstævne. 

Kantje´´s Valentijn og Julie 
blev nr.3 i søndagens S 
klasse,
Som var en klasse for både 
II og I'ere.

21.04.2009
Julie Paludan Sørensen der 
rider Kantje's Valentijn rider
på sit sidste ponyår og 
derfor leder de efter en 
springhest
mere, med stor kapacitet til 
hende.
Billedet er fra Baltic Cup 
hvor hun også havde sin 
hest med.

Send en mail, hvis I kender 
emner.

13.04.2009
Så er hingsten Esse Golden 
Brown ankommet og klar til 
at
modtage hopper.
Han er med sine 3 særdeles 
elastiske gangarter, noget 
der
kan bygges videre på. Læs 
mere på Esse Golden 
Brown 

http://vognmandsgarden.dk/golden.htm
http://vognmandsgarden.dk/golden.htm


13.04.2009
Dagen derpå er armene 
stadig ikke kommet ned. 
Tak til alle 
der er / har været med til at 
forme denne fantastiske 
pony - 
opdrætteren Fa. van de Rakt 
ikke at forglemme.
Denne weekend har været 
lige som fantastisk som 
dengang
Prestice blev Norsk Mester 
i 2003 og det er også 
grunden til 
at vi har lejet Esse Golden 
Brown, 
da vi tror han kan være 
vejen videre.
Video af Team 
springningen. 
Video af 
præmieoverrækkelse.
12.04.2009
Så er 3 stævnedage i 
Helsingborg til ende. Det 
blev et kæmpe
stævne for Valentijn og 
Julie i deres første 
internationelle debut.
3 starter og 4 placeringer og 
ingen bomme faldt de tre 
dage.
Lørdagens klasse var både 
Nationsteam som de vandt 
og 
individuel blev de 6´er.
Søndag blev Valentijn og 
Julie 6´´er Grand Prix 
klassen. 
Billedet er fra det 
stemningfulde øjeblik med 
nationalmelodi.

http://vognmandsgarden.dk/hepram.wmv
http://vognmandsgarden.dk/hepram.wmv
http://vognmandsgarden.dk/Valenba.wmv
http://vognmandsgarden.dk/Valenba.wmv


12.04.2009
Det danske hold der vandt 
guld, med holdleder Jacob 
Leth.

12.04.2009
Bazuun sønnen Silas var 
også til start og blev også 
placeret.

05.04.2009
Kantje´s Valentijn og Julie 
Paludan ligger efter første
kvartal 09, på en ottende 
plads. 

Rangliste ses her infosport
Til dem der afkom efter 
ham -pas godt på dem, de 
bliver
værdifulde! Valentijn starter 
Baltic Cup i Helsinborg, 
Sverige. 
Startlisterne kommer på 
Baltic Cup
Polsbury Powerpoint er 
forløbig placeret i sine 2 
første
starter i MB til 

http://www.baltic-cup.dk/
http://www.infosport.dk/cgi-bin/MMS.drf/ridningrangliste.hms?advanced=0&disciplintype=0&hesttype=1&year=2009&startat=1&alderstype=0&deltager1=&deltager2=&deltager1navn=&deltager2navn=Marijane+Alb%E6k


distriksstævner.
14-15.03.2009
Landsstævnet i Herning var 
samtidig 2. og sidste 
afdeling af kvalifikation til 
Baltic Cup. Her 
lykkedes det igen Julie og 
Kantje´s Valentijn at
sikre sig 3 placeringer i 3 
starter, hvoraf en 3. plads
i S klassen tæller mest og 
dermed fastholdt
de deres 2. plads samlet.
Samlige resultater er 
offentliggjort på 
Baltic Cup

25.01.2009
Kantje´s Valentijn 
debuterede i S klassen ved
weekendens Landsstævne i 
Billund sammen med
sin faste makker Julie 
Paludan Sørensen.
Det blev til en flot 3. plads, 
som samtidig er 
kvalifikation til Baltic Cup.

18.01.2009
Vi har til 
bedækningssæsonen 2009 
lejet den 
4 årige hingst Esse Golden 
Brown.
Vi besøgte på vores ferie 
sidste år den svenske
Riksudstilling, hvor ejeren 
Emma Tovatt havde
været så "uheldig" at få 
begge sine hingste udtaget 
til Champion finalen. Jeg 
fik lov at vise "Bruno" 
og fik derved lejlighed til at 

http://www.baltic-cup.dk/


nærstudere hingsten.
Læs mere under Hingste.

02.01.2009
Hermed ønsket om et godt 

nytår til alle.
Julie og Kantje´s Valentijn 

fejrer nytåret med en 
solid placering på top 100 

listen, over de mest 
vindende ekvipager.

Resultatet er helt 
enestående, da der er opnået 

placeringer til 
Landsstævner, i 18 klasser, 

ud af 23 starter.

Hopper Hingste Forside     Links Salgsponyer Historie- 
Avlsmål 

 

http://vognmandsgarden.dk/historie.htm
http://vognmandsgarden.dk/historie.htm
http://vognmandsgarden.dk/salgs.htm
http://vognmandsgarden.dk/links.htm
http://vognmandsgarden.dk/index.htm
http://vognmandsgarden.dk/hingste.htm
http://vognmandsgarden.dk/hopper.htm

