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24.12.2010
Vi vil gerne ønske alle 
en GLÆDELIG JUL 
SAMT ET 
LYKKEBRINGENDE 
NYTÅR.

 

03.11.2010
Iår fik vi for første 
gang registreret føl i 
Tyskland. Det var en 
særdeles positiv 
oplevelse. Følllene 
bliver i forbindelse 
med registreringen 
bedømt. Hvis de 
opnår Statspræmie 
kommer resultatet
i passet!
Vognmandgårdens 
Tornado - 
Statpræmieføl! 



 

 

 

03.11.2010
Hopperne bliver ved 
samme lejlighed 
vurderet 
og både hoppe føl fik 
Statpræmie.
På billedet er det 
Vognmandgårdens 
Askepot
og Abba.

 

 

03.11.2010
Statspæmierede Allstar 
samt datteren 
April.           

03.11.2010
Dagens "høst" kan 
gøres op i 2 
Statspræmierede
hopper, samt 3 
Statspræmierede føl - 
alle efter



Polsbury Pericles

 

17.09.2010
Så er Esse Golden 
Brother kommet hjem.
Vi måtte jo lige se ham 
på ridebanen,
og..... bedøm selv.

 

17.09.2010
Esse Golden Browns 
helbroder, 1 år 
gammel.
Bemærk i stamtavlens 
sidste led 
Holmsley Boy 3 gange. 
Hans far er Slipper
som er den engelske 
udgave på Hollands
Golden Wonder. 
Stamtavlen kan kun 
vises 
i 5 generationer, men 
ved evt. at klikke på 
Silverlea Buckskin kan 
i få ham frem og der 
er et link til et billed af 
ham.
Stamtavle HER

http://www.allbreedpedigree.com/index.php?query_type=horse&horse=ESSE+GOLDEN+BROTHER&g=5&cellpadding=0&small_font=1&l=


15.09.2010
Kantje´s Valentijn og 
hans nye rytter Ingrid 
på 
11 år, begynder at finde 
rytmen sammen.
Det er på det sidste 
blevet til en del 
placeringer.
På grund af sin alder 
må hun vente til næste 
år 
med at starte Baltic 
Cup.

15.09.2010
Ingrid og Valentijn har 
kvalificeret sig til Oslo
Horseshow.
De har også netop 
vundet det individuelle 
kredsmesterskab, samt 
været med til at vinde 
holdmesterskabet.
Vi glæder os til fortsat, 
at følge denne 
forygende
pony med sin nye 
rytter.



 

04.09.2010
Pernille og jeg var en 
tur på Örust i Sverige 
for at kigge på Esse 
Golden Browns 
helbroder, da vi er 
meget fornøjet med 
afkommene efter 
Golden Brown.
Bemærk i stamtavlens 
sidste led 
Holmsley Boy 3 
gange. Hans far er 
Slipper
som er den engelske 
udgave på Hollands
Golden Wonder. 
Stamtavlen kan kun 
vises 
i 5 generationer, men 
ved evt. at klikke på 
Silverlea Buckskin 
kan i få ham frem og 
der 
er et link til et billed 
af ham.
Stamtavle HER

11.09.2010
Så er vi færdige med 
tilkørslen af Beverly.
Hoppen er 2 år og e. 
Bright og Kantje´s 
Valentijn.

http://www.allbreedpedigree.com/index.php?query_type=horse&horse=ESSE+GOLDEN+BROTHER&g=5&cellpadding=0&small_font=1&l=


10.09.2010
Charlotte Jørgensen 
har tilredet 
Vognm. Alkatraz. 
Alkatraz er efter 
Vognm. Askepot og 
Gay Count Shetan.

10.09.2010
Så skal der galoperes.
Skulle nogen synes de 
husker navnet i 
forbindelse
med 
Vognmandsgården, er 
det rigtig. Charlotte
uddannede Zwavo´s 
Suprise.

10.09.2010
På vej mod karrieren 
som springpony.
Charlotte rider 
landsstævner på hest, 
så der er
erfaring at give 
videre.

UPS UPS Det lykkedes mig 
ikke bare at slette 



denne side en
gang men HELE 2 
steder. Det kræver 
talent!!!
Derfor er indholdet 
herunder ikke som det 
var
oprindelig. SORRY!

15.08.2010
Vognmandgårdens 
Sprite fik 
bronzemedalje
i forbindelse med 
Festivalen. Sprite er 
e.
Mandays Moscan 
med Vognm. Firelight 

som MF.

August 2010
Polsbury Powerpoint 
begynder at finde 
formen med sin rytter.



August 2010
Vognmandgårdens 
Topprice træner.
Han er efter Zwavo´s 
Suprise med 
Polsbury Popov som 
MF. Moderlinjen er
Toplight - Topclass.

August 2010
Vognmandgårdens 
Topprice til stævne. 



August 2010
Pernille har tilredet 
Polsbury Pericles og 
hun 
ser ud som hun nyder 
det!

August 2010
Sille Elkjær har fået 
Vognmandgårdens 
Vincent
og har er ved at 
uddanne ham i 
springning.
Sille falder for 
aldergrænsen til at 
ride 3ér pony.
Hun har været med til 
DM de sidste 2 år og 
ligger p.t. som nr. 29 
ud af samtlige ponyer
på ranglisten.

01.08.2010
Brights hoppeføl e. 
Esse Golden Brown
blev fremvist til reg. 
1s følskue.



01.08.2010
Bedste Hoppeføl 
Vognmandgårdens 
Bella.

01.08.2010
Vi fremstillede 
samme dag, samling 
e.
Esse Golden Brown, 
som fik flotte 
9 point i helhed.
Brunnettes hoppeføl 
var også med i 
samlingen.
Resultater fra dagen 
kan læses HER

31.07.2010
Vognm. Bright m. føl 
blev udstillet til 
Hobro 
dyrskue og tildelt 24 
point samt 
ærespræmie
fra 

http://vognmandsgarden.dk/resultatfolskue2010.pdf


Juni 2010
Vognm. Allstar 
Landsskuet.

Juni 2010
Vognm. Allstar m. føl 
blev udstillet til 
landsskuet
og fik 24 point samt 
ærespræmie.

01.05.2010
Så er føl sæsonen 
startet med Allstar, 
som 
har fået dejligt 
hoppeføl.



09.04.2009
Også 
Vognmandgårdens 
Alkatraz blev
kåret samme dag.

09.04.2010
Polsbury Pirecles belv 
kåret som 
præmiehingst
i Lentförden.

Februar 2010
Så skal knægtene 
trænes i at være 

udendørs.
Her er det Alkatraz 
der er med på tur i 

skoven.

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



