
DOA´s beretning 2014. 

Endnu et år er gået i DOA´s historie bog. Vi startede året 
med fælles hingstekåring, med Trakehner på Middelfart 
ride center. Der var 18 Oldenborg til kåring og 4 hingste 
der gav opvisning. Det er 5 hingste mere end 2013 FLOT. En 
følelsesladet opvisning af Stinna Tange og hoppen Steffi 
Graf. Para-dressur på VM niveau. Der var 10 renavlet, 8 
forældede, hvoraf de 6 renavlede og 2 forædlede fik 
avlsgodkendelse. 1 renavlede: Elmer Hornbæk kåret med 8 
p. 1 forældede Kirsebærgårdens Le Mans kåret med 8 p.. 
Ærespræmierne var skænket af Hanne og Alfred Andersen, 
Videbæk. Dansk Hesteforsikring, Hjallerup 
Maskinforretning, Dansk Oldenborg Avl.  
En god, men lang dag. Som var velbesøgt, og et godt 
samarbejde med TAF, som jeg håber vi forsat kan afholde 
hingstekåring sammen med.  

Hingstelisten: Fortegnelsen over kårede og avlsgodkendte 
hingste i DOA vil blive offentliggjort i Oldenborg nyt nr. 2. 
og på vores hjemmeside. Vi vil forsat gerne opfordre 
hingsteejerne til at sende billeder og videoer ind, så vi kan 
gøre den endnu mere spændene at læse i.  

Hingstedag: Der blev igen afholdt en stort hingsteparade 
på Sjælland med DOA og FHF hingste. Et stort stykke 
arbejde aktivitetsudvalget Sjælland har lagt i det. Dagens 
hingst blev Dragonens Faruq. Jeg vil gerne opfordre hingste 
holder til at vise deres hingstene frem til køre- og ride 



stævner og til sommeren dyrskuer. Det er og bliver til gavn 
for os alle.  

Dyrskuer: Der har været DOA heste, på alle de Danske 
Dyrskuer, men der er plads til flere.  
 
Roskilde: Der var udstillet 29 DOA heste. Fløjhingsten blev 
Galant Hornbæk, med 23 p. + ærsp. Med en utroligt flot 
mønstring under konkurrencen om Sjællandspræmie 
hingsten. Der trak Galant Hornbæk det længste strå. 
Hjertelig tillykke til Jørn Arent Jensen og Keld Anholm- der 
skal også lyde en stor lykønskning til skuets samling efter 
Nando og alle de andre udstiller. En stor tak for en 
imponerende opvisning i det Store Hesteshow. Samt en 
stand med informationer og logosalg. Med det sociale i 
højsæde. 

Odense Dyrskue: Igen et velbesøgt skue med 7 Oldenborg 
heste. Der var 5 goldhopper med hoppen Rosenhavens Ann, 
fra Henriette Sørensen, som fik 23 p. + ærsp. Et dyrskue 
med et stort flot program, hvor land og by mødes.  

Landsskuet i Herning: Med en fremgang på 5 Oldenborg 
heste, kom man op på 16 deltager. Også i Herning gjorde 
Oldenborgerne rent bord i konkurrencen om Landsskuets 
bedste hingst, hvor Højvangs Turbo flot og ubestridt vandt. 
Højvangs Turbo var inviteret fra Hjørring Dyreskue, hvor 
han også var blevet skuets hingst. Stort Tillykke til Ann- 
Sophie Rishøj Larsen. En flot udstilling af Oldenborg og 



indtil flere placeringer i fælles konkurrencerne. En særlig 
tak skal der lyde til aktivitet Nords kvadrille, som gav en 
flot opvisning, hvor man kunne se Oldenborg fra 25 til100 % 
både for vogn og under rytter. Der var stor tilslutning til 
fællesspisning torsdag med 100 deltager. Jeg kan opfordre 
nye som ældre medlemmer til også i 2015 til at udstille. 
For i er alle Oldenborg ambassadører, og nyde det social 
med hinanden.  

Hoppekåring:  
Spænding var stor til hvor mange hopper vi ville se til 
kåring. Med 69 hopper fordelt på 3 på pladser, sygekåring 
og 2 hopper i Norge. Det blev en særdels god tur med 25 
rens., 32 foræ. og 6 hopper til forregisteret. Det blev til 10 
hopper kåret med 9 point og en invitation til Eliteskuet. De 
fordelte sig med 5 renavlede Og 5 forædlede. 
Kåringsresultater blev 10 hopper kåret med 9 point. 22 
hopper kåret med 8 point. 25 hopper kåret med 7 point.  
11 hopper kåret med 6 point. 1 hoppe kåret med 5 point. 
Sammen med hoppekåringen afholdte vi også føl og 
plageskue. Hvor der deltog 26 føl og 4 2 års. Resultater 
blev 7 føl med 9 point. 13 føl med 8 point. 6 føl med 7 
point. 2 års dyr fordelte sig med 1 fik 23 point +inviteret 
til Eliteskuet. 1 fik 22 point. 2 fik 21 point. Det er en 
fremgang på 3 føl i forhold til 2013. Der var desværre for 
få der var meldt til championater, så vi inviteret alle de 
tilmeldte til Eliteskuet.  



Eliteskuet:  
Eliteskuet blev igen i år afviklet på Middelfart Ridecenter, 
som dannede rammerne om afslutning af kåringsturen og 
championat afviklingen. Vi startede dagen med 4 hopper 
til sygekåring. Derefter eliteskuet hvor der var mødt ti 9 
points hopper fem 2 års hopper med 23 point fra 
dyrskuerne syv 9 points føl. 13 championatheste.  
Der blev tildelt 4 bronze medajler til følerne, årets 
renavlede føl blev hoppe føllet fra Jens Chr. Hermann, 
Højer, et Virano føl.  
Årets forædlede føl blev et hingsteføl fra Didde og Svend 
Erik Olesen, Ørnhøj, det var et Union Jack føl.  
2 års finale: Årets renalvede blev en storrammet Lorenzo 
Bedsted hoppe, fra Sofie Vedborg Bonde, Jerslev Sjælland. 
Som fik en sølv medajle.  
Årets forædlede blev en flot hoppe efter Sonny Boy 
Højbogård, fra Gitte Matterne, Viby Sjælland. Som fik en 
bronze medajle. En fin samling af 2 års hopper.  

9 point hopper: dagens højdepunkt blev spænding om 
hvem der blev Årets hopper. Der blev tildelt 6 medajler ud: 
4 af sølv, 2 af bronze. Årets renavlede hoppe blev 
Peterslunds Black Lily, efter Lami Søndervang, fra Susanne 
Aagaard Nielsen Vonge, med 9 point og sølvmedalje. Årets 
forædlede blev den røde hoppe Mosens Faluca efter Findus 
B. fra Karina og Morten Villien, Slagelse, med 9 point og 
sølvmedalje.  



Championat: Der blev afviklet championat, sammen med 
eliteskuet. Der var mødt 13 veloplagte heste og rytter op. 
De blev bedømt af Lene Ejby Christiansen og Anja 
Rasmussen.  
Vinder i 4 års holdet blev Bacs Shadaw af Østensgaard, 
efter Baccarat XX. Opdrættet af Camilla Holmgaard 
Christensen, Ringsted, ejet af Susanne Gramfeldt 
Christensen, Rindsted, bestod med 7,66 point.  
Vinder af 5 års holdet blev Egelund La Cruz, efter Lauries 
Causadoa XX udstillet og opdrættet af Jørgen K. Andersen, 
Broby, bestået med 7,66.  
Vinder af 6 års holdet blev Gaugain af Bækkeskov, efter 
Esterban XX, udstillet og opdrættet af Niel Graner, 
Kettinge, bestået med 8,22 point. Der blev vist utrolig flot 
ridning fra alle rytter, en fornøjelse at se. Der var 8 heste, 
som fik tilføjet et R i hestepasset. Et eliteskue, som vi kan 
være stolte over, og en kvalitet i særklasse.  

Køreprøve: Igen i år var der Henrik Høper og hans team 
som stod for prøven. Der blev indsynet 4 heste og de 3 af 
dem bestod, og fik et K i passet. Prøven var i år på 5 uger, 
hvor hestene bliver arbejde med i 5 dage om ugen. Vinder 
blev Comet Højbogård, efter Compact, fra Torben 
Bastholm, Langskov, Opdrættet af Lilian og Jan 
Laustensen. Comet Højbogård vandt med 8,0 point. Der 
var lagt et stort stykke arbejde fra Team Høper, under hele 
prøve forløbet. I år var det Judith Kofoed, der var dommer, 



som afsluttede med at sige ”..heste af denne kvalitet, som 
vi har set i dag, vil kunne nå langt i køresporten.”.  

Ridebrugsprøven: Der blev indsynet 4 oldenborg og 1 TAF 
hoppe, hos Ole Hummelshøj, Grindsted. De bestod prøven 
uden problem, desværre kom den sidste til skade dagen 
før prøven. Vinderne blev årets forædlede hoppe Mosens 
Faluca, efter Findus B. med det imponere resultat 883,5 
point. Det er det bedste prøveresultat nogen siden! Med 
Ole Hummelshøjs kommentar var at ”det er en hest vi skal 
være stolte over at have i forbundet”. Tillykke til Karina 
og Morten Villien, Slagelse. Som er ejer og opdrætter. Det 
er en hest, som altid har vist os alle, hvad den vil og kan. 
Hun var årets føl- årets 2 års hoppe – årets hoppe og nu 
årets brugsprøve vinder. FLOT. Der var 3 hopper tilmeldt 1 
dags brugsprøven. Den bedste prøve blev aflagt af en TAF 
hoppe. Som nr. 2 med kun 0,1 point efter var Fanny Af 
Hvarre, Efter Freigraff Af Hvarre. Født hos Aage B. 
Rasmussen, Hvarre. Udstillet af Linda Kærlev, Esbjerg. 
Bestod prøven med 7,7 point. Ole Hummelshøj udtalte at 
”heste af denne kvalitet, skal vi være stolte og beæret af 
at have i Oldenborg Avlen”. Ole har lagt et stort stykke 
arbejde i prøven, og glad for at overtage prøven efter Ulrik 
Sørensen, Skanderborg, som ikke kunne finde den 
nødvendige tid. En dag med 8 heste, som velfortjente får 
et R i passet.  

Materialeprøven: Som blev afholdt på Christiansminde, 
ved Ulrik Sørensen, Skanderborg. Der blev indsynet 5 



hingste, 3 DOA hingste, 1 Frederiksborg og 1 Pinto. Det var 
et hold veloplagte hingste, som bestod prøven uden 
problemer. Vinder blev Dragonens Faruq, efter Findus B. 
opdrætter/ejet af Anette og Anton Jensen og Støvring 
Hingstedepot. Dragonens Faruq aflagde en rigtig flot prøve 
med 821,5 point.  Nummer 2 blev Frisco Spudalshøj med 
753,8 point opdrættet af Peter Jensen, Døstrup ejet af Ib 
Krik, Kathinelund.  
Den reavlede Lavet Af Støvlebæk, efter Lamour Af 
Støvlebæk, opdrætte/ ejet af Poul Pedersen, Sorø. Bestod 
prøven med 722,3 point.  
Vi ønsker dem alle 3 tillykke med resultatet, som giver 
adgang til den færdige kåring.  

Medlemsmøde: Som blev afholdt her i Middelfart. Emnet 
var brugshestens bevægelsesmønster v. Bjarne Nielsen. Det 
var et foredrag, som vi alle sammen, lærte noget af. Både 
Bjarnes indlæg og efter frokosten, hvor vi var i ridehallen 
og se det på 2 heste, 1 ung 4 års som var redet i 2,5 mdr. 
og en 8 års hest som har været redet i 4 år. En dag hvor vi 
lærte meget både som nybegynder og erfaren avler og 
bruger.  

Oldenborg nyt: Der er udkommet 4 blade og blad nr. 4 var 
Oldenborg nyt nr. 100.  
Spørgsmål: Hvad mener i medlemmer, skal vi forsætte med 
bladet som nu? Hvorfor kommer der ikke mere stof fra 
medlemmerne?  



Jeg tror ikke der er mange der ved hvor mange timer der 
bliver brugt pr. blad. Udover Karsten Aase´s tid.  

Aktivitetsudvalgene: I gør en kæmpe indsat for 
foreningen, over hele landet. Vi havde et møde i efteråret 
med udvalgene. Hvor emnet var hvad kan vi bruge 
hinanden til. Et møde hvor alle var positive indstillet, og 
alle tog hjem med en god fornemmelse. Alle vil arbejde 
videre på udbredelse af aktiviteter men oldenborg heste. 
Bl.a. med oldenborg dage/ stævner med kørsel, ridning fra 
nybegynder til Grand Prix, og i gav hinanden håndslag på 
at dette skulle føres ud i livet. Jeg ved at I er langt med 
disse fornedrelser til disse oldenborgere aktiviteter + 
meget andet. Jeg kan kun opfordre medlemmer til at tage 
kontakt til aktivitetsudvalgene.  

Oldenborger i brug: Oldenborger kan og vil. Det gør de 
rundt i hele landet. Vi kan se i Sønderjylland, hvor jeg tror 
der er Oldenborgblod i halvdelen af ringrider hestene, med 
det gode temperament. Se vi også på rideskolerne, 
nybegynder hesten og bliver ved hele vejen op i systemet. 
Det samme ser vi i kørslen lige fra Stenbroen, 
friluftsteater, brudekørsel og pløjekonkurrencer. I 
køresporten både i lokalforeninger, DM- EM og VM er vores 
heste repræsenteret. Vi er også præsenteret i Para-dressur 
konkurrencer, med resulstater som vi er stolte af. Jeg både 
tror og håber at I bliver bedrer til at lægge jeres resultater 
ind på hjemmesiden og Facebook. Hvor vi er over 1000 
medlemmer, der viser at vores heste er populære ude ved 



avler og brugerne. Jeg også opfordrer jer alle sammen at 
sende indlæg til DOA nyt.  

Strategi: I efteråret henvendte Pia Petz sig, om hun måtte 
i en eksamens opgave, i ”Strategisk Kommunikation” Pia 
lavede en række spørgsmål som man kunne finde på vores 
hjemmeside og på Facebook. Der var 128 som svarrede 
anonym og der af har Pia lavet et sammendrag og en 
konklusion. Som jeg tror de fleste af jer har læst i bladet. 
Bestyrelsen havde ikke set den inden den blev afleveret, 
og som en spurgte mig til hingstekåring om hvornår vi har 
ændret alderen på hingstenes materialprøve, det kan jeg 
kun svare på at det er på generalforsamling at sådanne 
ting sker. Jeg tror at det er en håndbog, som vi kan drage 
meget nytte af i fremtiden.  

Norge: Der var hesteudstilling og kåring i efteråret med 15 
heste, hvoraf de 2 blev kåret i Dansk Oldenborg Avl. En flot 
udstilling, som vi kan være bekendt at lægge navn til. 
Norge har ligesom i Danmark haft en afmatning i 
hestebestanden. Norge har jo langt større afstande end vi 
kender. Der var et hold unge mennesker, som hvad 8 timer 
kørsel til Starum. Nordmændene er positive og glade for 
vores heste, der kommer stadigvæk Oldenborg heste fra 
Danmark der op.  

Til slut vil jeg gerne takke Poul Pedersen for mange års 
arbejde i bestyrelsen. TAK. Jeg vil også sige tak til 
udstiller, sponsorer, dommer, frivillig og publikum for jeres 



indsat, uden jer var vi her ikke. En særlig tak til bestyrelse 
kollegaer, for et spændene, lærerigt år. Hvor jeg synes vi 
alle er kommet med input.  

Søren Solgaard Nielsen. 


