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REDAKTION

Det har været et meget anderledes år - og
stoffet til Årbogen har måttet indrette
sig derefter. Der plejer at være resultater
fra flere forskellige shows og dyrskuer i
bogen - dem er der ingen af i år. Jeg håber
den bliver vel modtaget alligevel. Der er
heldigvis flere, der har sendt ind til bogen i
år. Mange tak til alle jer.

FORMANDEN HAR ORDET
År 2020 vil være et år vi husker – og ikke nødvendigvis
for det gode. Covid-19 lagde en dæmper på de fleste
aktiviteter. Og bedst som vi troede at nu gik det fremad,
kom en ny bølge – og her er vi i skrivende stund.
Vores generalforsamling, som plejer at ligge i marts,
måtte udsættes 2 gange før det endelig lykkedes at
afvikle den i september.
Her valgte Margit Holgersen, vores formand gennem
5 år, desværre at trække sig. Det var vi i bestyrelsen
kede af, men stor tak til dig, for den tørn du har taget.
Også Ellen Riis gik af. Ligeledes en stor tak til dig,
fordi du i 2015 lod dig genopstille, trods dine mange
år med bestyrelsesarbejde.
Vi byder velkommen til vore 2 nye bestyrelsesmedlemmer Anita Birk Jensen og Theresa Philipsen.
Vi ser frem til et godt samarbejde.
Vores kåring var planlagt til først i august, men endte
med at blive midt i september. Vi er super glade for,
at det overhovedet lod sig gøre at afvikle den.
Desværre måtte vi undvære vor irske dommer. Heldigvis havde vi 3 danske dommere, som vi skylder en
stor tak.

BESTYRELSEN 2020
Formand:
Lene G. Nielsen
Højbjergvej 4
4250 Fuglebjerg
41 98 36 40
lenelaerken@gmail.com

Sekretær:
Anita Birk Jensen
Felstedvej 17
6300 Gråsten
50 55 62 20
anita.birk.jensen@gmail.com
Næstformand/Kasserer:
Lisbeth Jensen
Krøjerupvej 22
4180 Sorø
60 32 03 20
jensenlisbeth25@gmail.com
Øvrige:
Kirsten Jensen
Stavnstrupvej 11
4733 Tappernøje
24 27 91 98
kmljensen@hotmail.com
Theresa Maria Philipsen
Oehlenschlægersgade 25,1.
6400 Sønderborg
30308596
connemara@capall.dk

Plageskuer, dyrskuer og M&M blev alle aflyst – hvilket
Årbogen også bærer præg af. Alligevel har Theresa
formået at lave en læseværdig Årbog 2020. Tak for
det.
Med håbet om, at 2021 bliver året, hvor vi atter
kan mødes uden de helt store problemer,
ønskes alle en rigtig GLÆDELIG JUL og et
GODT NYTÅR.
Venlig hilsen
Lene G. Nielsen

Forside: Champion 2020,
Knastens Cita
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AKTIVITETSKALENDER 2021
Foreningen
Generalforsamling
Kåring

Marts
31. juli1. august

Region Sjælland
Studiegruppe
Plageskue Dorthealyst
Roskilde Dyrskue
Skovtur hos Povl Aage
Studiegruppe
Regionsvalg

Region Jylland
20. februar Studiedag		
24. april Plageskue Egtved
4.-6. juni Landsskuet		
Grillaften på Landsskuet
19. juni
Følshow		
20. juli
31. oktober Stutteribesøg
Regionsvalg

Forår
April
1.-3. juli
2. juli
11. sept.
Efterår
Efterår
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Udvalgte stævneresultater

6.

Fotoskue

50.
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61.
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64.
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15.
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73.

Minder fra Spring Festival i Clifden

18.

Show

78.

HWSD - Information og vejledning

24.

Øvrige klasser

80.
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Føl 2020
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83.

Årbogen

34.

Årets Avlshoppe
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HINGSTE 2020
Her vises hingste, der er ejet af foreningens medlemmer i 2020. Vil man gerne have sin hingst på listen i
2021, skal man sørge for at tilmelde sig listen i starten af det nye år, ved henvendelse til bestyrelsen. Hingste
der har opnået forhåndsgodkendelse i foråret kan optages umiddelbart herefter. Mere information omkring
deadlines følger i Nyhedsorientering. Vær opmærksom på, at der kan være flere hingste til rådighed end dem,
der vises her, da optagelse på listen er frivilligt.

JYLLAND
Nyholts Lacour CH 120
2011 - 145 cm - HWSD: N/N
Far: Kilpatrick Boy CH 113
Mor: Enghøjs Lovely Lauren EC 760
Morfar: Frederiksminde Hazy Marvel CH
68
Hingstelinje: Blå (Cannon Ball S 1 CPS)
Hoppefamilie: Aughris Bay 1416 CPS
Ester Holland, Stutteri Nyholt, Vodskov
Tlf. 28 93 55 16 eller 30 50 46 44
e-mail: mholland@jubii.dk

SJÆLLAND
Sternbergs Larry Junior CH 105
2005 - 149 cm - HWSD: N/HWSD
Far: El Larry II
Mor: Snowfly
Morfar: Skatholm Ladykiller
Hingstelinje: Blå (Cannon Ball S 1 CPS)
Hoppefamilie: Lettershask 771 CPS
Stutteri Langtoftegård v/Annette Villebæk
Fritzbøger, Fjenneslev
Tlf. 22 67 92 66
e-mail: annette@villebaek.dk
www.langtoftegaard.dk
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Sternbergs Marvin CH 110
2007 - 148 cm - HWSD: N/N
Far: Skousboe Morning Rock CH 70
Mor: Renate Vom Donaumoos
Morfar: Dolomit
Hingstelinje: Grøn (Mountain Lad S 32
CPS)
Hoppefamilie: Lucy Grey 567 CPS
Stutteri Langtoftegård v/Annette Villebæk
Fritzbøger, Fjenneslev
Tlf. 22 67 92 66
e-mail: annette@villebaek.dk
www.langtoftegaard.dk
Eksporteret til Finland 2020

Frederiksminde Milton CH 121
2016 - 147 cm - HWSD: N/N
Far: Cashelbay Prince
Mor: Frederiksminde Mathilda
Morfar: Hazy Dawn CH 45
Hingstelinje: Blå (Cannon Ball S 1 CPS)
Hoppefamilie: Gray Beauty 358 CPS
Stutteri Langtoftegård v/Annette Villebæk
Fritzbøger, Fjenneslev
Tlf. 22 67 92 66
e-mail: annette@villebaek.dk
www.langtoftegaard.dk

Mørkhøjs Meteor CH 124
2014 - 148 cm - HWSD: N/N
Far: Kingstown Boy S 1011 CPS
Mor: AC-Betti Woman Af Engvang C 970
Morfar: Skousboe Morning Rock CH 70
Hingstelinje: Blå (Cannon Ball S 1 CPS)
Hoppefamilie: Cregg Lassie 1737 CPS
Lisbeth Jensen og Nils Munck, Stutteri
Mørkhøj, Sorø
Tlf. 60 32 03 20
e-mail: jensenlisbeth25@gmail.com
Midlertidigt avlsgodkendt for 2020, siden kåret
Klasse 1
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Kingstown Boy S 1011 CPS
1993 - 142 cm - HWSD: N/N
Far: Village Boy S 927 CPS
Mor: Kingstown Molly 7604 CPS
Morfar: Killyreagh Kim S 308 CPS
Hingstelinje: Blå (Cannon Ball S 1 CPS)
Hoppefamilie: Old Friend 2467 CPS
Lisbeth Jensen og Nils Munck, Stutteri
Mørkhøj, Sorø
Tlf. 60 32 03 20
e-mail: jensenlisbeth25@gmail.com

Langtoftegård Marco
2017 - 148 cm - HWSD: N/N
Far: Sternbergs Marvin CH 110
Mor: Langtoftegård Blue Pearl C 1069
Morfar: Sternbergs Larry Junior CH 105
Hingstelinje: Grøn (Mountain Lad S 32
CPS)
Hoppefamilie: Blue Molly 766 CPS
Stutteri Langtoftegård v/Annette Villebæk
Fritzbøger, Fjenneslev
Tlf. 22 67 92 66
e-mail: annette@villebaek.dk
www.langtoftegaard.dk
Midlertidigt avlsgodkendt for 2020

6

FOTOSKUE
Året har været præget af mange aflysninger af diverse arrangementer. Det gjaldt også både årets dyrskuer
og plageskuer. Derfor valgte vi at afholde et fotoskue for føl og plage. Ann Dupont var så sød at sige ja til at
være dommer. Det er selvfølgelig uhyre vigtigt at understrege, at det er mere sjov end alvor, da det sætter sine
begrænsninger for dommeren, når det eneste man har, er et billede af ponyen.
Der var flotte glas til klassevinderne, sponseret og produceret af Pernille Kehren Bachstein, mens der også
var en flot rosette til Junior Champion, sponseret af Stutteri Auriklen. Derudover fik alle deltagende ponyer
en rosette.
Resultaterne blev som følger:
HINGSTE- OG HOPPEFØL
Auriklens Carraig Na Maidine - 1/3
Hingst, født 30/4
Far: Sternbergs Marvin CH 110
Mor: Bredemadgårds Bernadette C 1062
Morfar: Innellan Kestrel S. 108 GBR
Hingstelinje: Grøn (Mountain Lad S 32 CPS)
Hoppefamilie: Cregg Lassie 1737 CPS
Opdrætter og udstiller: Stutteri Auriklen v/
Familien Stilling
Beskrivelse: Charmerende føl med dejligt
ponyudtryk. Velrejst hals, god skulder og
muskulløs bagpart. Passende fundament med god
ledmarkering.

Landlysts Butter Cup - 2/3
Hoppe, født 24/4
Far: Frederiksminde Milton CH 121
Mor: Nørlunds Sugar Cup C 893
Morfar: Tootle U CH 47
Hingstelinje: Blå (Cannon Ball S 1 CPS)
Hoppefamilie: Wild Wisdom 2179 CPS
Opdrætter og udstiller: Ritt Nygaard
Beskrivelse: Tiltalende muskulløst hoppeføl. Lidt
kort kraftig hals. God skulder, muskulløs bagpart.
Passende fundament, men lidt stejl (og høj) bag.
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Sophienholms Chicoco - 3/3
Hoppe, født 3/4
Far: Sternbergs Marvin CH 110
Mor: Hegnsly’s Chikira C 1105
Morfar: Øxenholm Markbook ECH 36
Hingstelinje: Grøn (Mountain Lad S 32 CPS)
Hoppefamilie: Leppa Grey 2064 CPS
Opdrætter og udstiller: Frederik og Sussie Von
Baden Mechtild-Adler
Beskrivelse: Tiltalende hoppeføl med god
halslængde, god skulder og harmoniske og
veludfyldte kropspartier. Højtstillet og lidt fint
fundament med lange piber. Lidt stejle hove.
1 ÅRS HOPPER
Auriklens Faith - 1/1
Far: Hohnhorst Jamiro
Mor: Bredemadgårds Aicha RRC 15
Morfar: Mannin Bay Cuckoo CH 99
Hingstelinje: Orange (Naseel OX)
Hoppefamilie: Connemara Grey 377 CPS
Opdrætter og udstiller: Stutteri Auriklen v/Fam.
Stilling
Beskrivelse: Plag af god type, Lidt almindeligt
hoved, god halslængde. God skulder. Passende
dybde, lidt lang lænd (kan snyde på grund af
plagen i baggrunden?) Passende føre lemmer. (græsset skjuler hovstilling).
2 ÅRS HINGSTE
Skærgårdens Flash Night - 1/3
Far: Eden Park D’Argan
Mor: Skærgårdens Dream Of Love
Morfar: Wirtsmühle Delaney’s CH 118
Hingstelinje: Grøn (Mountain Lad S 32 CPS)
Hoppefamilie: Aughris Bay 1416 CPS
Opdrætter og udstiller: Stutteri Skærgården v/
Fam. Gøtske
Beskrivelse: Veludviklet unghingst med
udtryksfuldt hoved og velrejst hals. God dybde.
Harmoniske, muskulløse og veludfyldte rammer.
Passende fundament.
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Mørkhøjs Mickey M - 2/3
Far: Kingstown Boy S 1011 CPS
Mor: Skatholm Kiki
Morfar: Pady Melody D’Auxence
Hingstelinje: Blå (Cannon Ball S 1 CPS)
Hoppefamilie: Wild Wisdom 2179 CPS
Opdrætter: Stutteri Mørkhøj v/Lisbeth Jensen
Udstiller: Christina Mattson
Beskrivelse: Tiltalende unghingst med et godt
udtryk. Middellang hals, lidt stejl skulder (kan
skyldes opstilling? ). God overlinie og velformet
kryds. Passende føre lemmer med god ledmarkering.
Auriklens Conaire Mór - 3/3
Far: Bech’s Prince Tomaltach
Mor: Bredemadgårds Grace O’Malley C 1091
Morfar: Innellan Kestrel S 108 GBR
Hingstelinje: Lilla (Little Heaven XX)
Hoppefamilie: Cregg Lassie 1737 CPS
Opdrætter: Stutteri Auriklen v/Fam. Stilling
Udstiller: Stutteri Kehren v/Pernille Kehren
Bachstein
Beskrivelse: Tiltalende unghingst i passende
udvikling. God halslængde, passende dybde. Lidt
lang lænd. Passende føre lemmer.

JUNIOR CHAMPION

SKÆRGÅRDENS FLASH
NIGHT
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FØLSHOW LANGTOFTEGÅRD
I september afholdt Langtoftegård Følchampionat for alle føl efter deres hingste. Der var også mulighed for
at vise ældre ponyer efter hingstene frem.
Undertegnede valgte at tage turen fra Jylland for at kigge på - Langtoftegård har lånt en hoppe af os, hvis
føl skulle deltage. Og Langtoftegård Arya, som føllet er blevet døbt, må siges i den grad at have været turen
værd. Jeg havde gerne taget hende med hjem i baggagerummet.
I klassen for hingsteføl stod Langtoftegård Lazarbeam (e. Sternbergs Larry Junior/Langtoftegård Patricia/
Coosheen Finnegan) først som bedste performancehingsteføl, mens Langtoftegård Melvin (Frederiksminde
Milton/Hesselbjerggård Ceylon/Hohnhorst Jeremy) var bedst på typen.
I klassen for hoppeføl stod Langtoftegård Arya (Frederiksminde Milton/Capall Anna Livia/Sternbergs
Larry Junior) først bedømt på typen - med et 9-tal med pil op for traven. Først i performancekategorien stod
Langtoftegård Rima (Frederiksminde Milton/Langtoftegård Rosalie/Sternbergs Larry Junior).
Samlet for hingste og hopper vandt Langtoftegård Lazarbeam bedste performance og Langtoftegård Melvin
bedste type.
Udover føllene blev tre ældre ponyer også vist; en 1 års hoppe, en 2 års vallak og en 7 års hoppe.
Det er lidt småt med mine billeder derfra, men på Langtoftegårds Facebookside, Langtoftegård Hestecenter,
finder man et link med billeder fra dagen, taget af en fotograf. Billedet herunder er af Langtoftegård Arya
og hendes mor, Anna Livia.
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MOUNTAIN AND MOORLAND CHRISTMAS SHOW
På en klar og kølig dag sidst i november 2019, var det igen tid til Mountain And Moorlands Foal And
Youngstock Christmas Show. Her deltog 4 connemaraponyer, alle i In-Handklasserne.
Showet afholdes som udgangspunkt lige efter redaktionens afslutning og resultaterne er derfor fra 2019.
I 2020 afholdes showet ikke på grund af Covid-19.
Det gik de deltagende connemaraponyer rigtig fint og resultaterne blev som følger.
1-ÅRS HINGSTE
Ålskovs Wizzard
(Elmely’s Jerico CH 119/Søndergaards
Willma C 1084 e. Woodstock CH 100)
Udstillet af Familien Sigaard, Spøttrup
88887 - 3 af 5

Asasara Owen
(Eileen’s Hero/Asasara Callamia Sif C 976
e. Lærkens Callaghan CH 73)
Udstillet af Peder Schierning,
Grønnehavegård, Frederiksværk
78877 - 4 af 5
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3-ÅRS GOLDHOPPER
Damgaards Little Bee
(Linsfort Barney 1155 CPS/Bech’s Magic
Breeze C 973 e. Innellan Kestrel S 108
GBR)
Udstillet af Stutteri Damgaard v/Lars og
Annette Damgaard Haaning, Skibby
88888 - 2 af 4

4-ÅRS GOLDHOPPER
Skærgårdens Epic Love
(Wirtsmühle Delaney’s CH 118/Enghøjs
Red Scarlet EC 891 e. Coosheen Finnegan
1016 CPS)
Udstillet af Line Børner, Store Heddinge
98888 - 1 af 4
VINDER 4 ÅRS CHAMPIONAT

BEDST I RACEN
DAMGAARDS LITTLE BEE

RESERVE BEDST I RACEN
SKÆRGÅRDENS EPIC LOVE
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MØRKHØJ CONNEMARA

MØRKHØJS METEOR Klasse 1
Kingstown Boy/AC-Be�-Woman af Engvang (Skousboe Morning Rock)

MARGE ROWLEY & MØRKHØJS TOLKA—Maj 2020

LISBETH JENSEN - 60 320 320
13

RUNDE FØDSELSDAGE OG JUBILÆUM
ELLEN RIIS ER FYLDT 75 ÅR
Stort tillykke til Ellen med de 75 år. Ellen har været aktiv i foreningen i
mange år, og sad og i bestyrelsen indtil GF i september i år. Hun har avlet
under stutteri Carex.

LENE LARSEN ER FYLDT 80 ÅR
Stort tillykke til Lene med den runde dag. Lene har været aktiv i mange år,
og har avlet under stutteri Teglstrup. Hun er sidder fortsat i regionsudvalget i
Region Sjælland.

SKÆRGÅRDEN HAR 20 ÅRS JUBILÆUM
Stort tillykke med de mange år med connemaraponyer. I løbet af årene er det
blevet til mange bedrifter. Under medlemmernes sider kan man læse mere om
Skærgårdens fejring af deres jubilæum.
Fejrer du jubilæum eller rund fødselsdag i 2021? Du må gerne gøre
opmærksom på det ved at skrive til redaktøren.

MINDEORD
INNELLAN KESTREL 1996-2020
e. Spinway Comet S 49/Abbeyleix Swan M 23 e. Ballydonagh Rob S 321 CPS)
Tidligere i år døde Innellan Kestrel, 24 år gammel. Kestrel har sat sit præg på den danske connemaraavl
siden han kom hertil i 2001, fra Irland. Han blev født i England og blev solgt til Irland derfra.
Hans afkom har mange flotte resultater bag sig, heriblandt flere I.kl. hopper, kårede hingste rundt omkring
i Europa, følchampions, Kåringens Bedste Pony med mere. Selv er han eksempelvis blevet Best In Show i
2008.
Herhjemme hos mig selv har Kestrel en særlig plads i hjertet. Vi har brugt ham flere gange på vores hopper,
og har således både børn, børnebørn og oldebørn efter ham. Der er heldigvis mange efterkommere til at føre
arven efter ham videre, og vi gør i hvert fald vores herhjemme.
BAUNELY’S CROCUS 1999-2020
e. Lærkens Cascade Dawn CH 65/Baunely’s Bernadette EC 501 e. Earl Of Doon ECH 33)
Crocus har været en trofast repræsentant for connemaraponyen adskillige gange i løbet af sin tilværelse,
hvor det er blevet til mange gange 23 point og flere ærespræmier - samt flotte placeringer ved eksempelvis
Mountain And Moorland. Hun har også opnået både titlen som Kåringens Bedste Pony og Best In Show.
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Stutteri AC-Engvang
Sdr. Landevej 36, Balka, 3730 Nexø - mobil: +45 60 16 34 54 - mail: ac-engvang@lund.tdcadsl.dk
Facebook: Stutteri AC-Engvang - Connemara - salg af flere generationers avl.

Kontakt os: Hvis du søger en pony eller ønsker din hoppe bedækket med
AC-Sherman (Æ) Af Engvang CH 122 (HWSD:N/N)
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KÅRING
P.g.a. Covid-19 blev årets kåring først holdt i september. I modsætning til de sidste par år, så var det vist kun
p.g.a. kondien - eller manglen på samme - at man fik det for varmt.
Netop som følge af den verserende pandemi, måtte vi også undvære den irske dommer - Danmark var ikke
på Irlands “grønne liste”, da kåringen skulle finde sted. Så er vi heldige selv at have dygtige dommere til
rådighed i Danmark. Jørgen Finderup, Ann Dupont og Anita Birk Jensen varetog opgaven på bedste vis,
både til kåring og show.
Ann Dupont dømte ligeledes mønstringskonkurrencen lørdag, mens Lotte Fraugde dømte agility.
Der stillede 5 ponyer til kåring, heraf opnåede 2 hingste kåring i Klasse I, en hoppe blev kåret i II.A, en
hoppe i RRC, og en I.kl. hoppe stillede til medaljekåring, som hun blev tildelt.
I mønstringskonkurrencen deltog 2 juniorer og 3 seniorer, mens der i agility var 7 starter i alt.
4 ÅRS HINGSTE
Clochanard Capone kåret i Klasse 1
med 8887-88-778-8
e. Kingstown Fionn S 1183 CPS/
Clochánard Ophelia S 12400 CPS
Hingstelinje: Cannon Ball S 1 CPS (blå)
Fam. Molly Conneely 562 CPS
Opdrættet af Olivia Staunton, Irland
Ejet af Anja Börnhoft-Lejon, Tyskland

5 ÅRS OG ÆLDRE HINGSTE
Mørkhøjs Meteor kåret i Klasse 1
med 9988-88-778-8
e. Kingstown Boy S 1011 CPS/AC-Betti
Woman Af Engvang C 970
Hingstelinje: Cannon Ball S 1 CPS (blå)
Fam. Cregg Lassie 1737 CPS
Opdrættet og ejet af Lisbeth Jensen og Nils
Munck, Stutteri Mørkhøj, Sorø
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3 ÅRS HOPPER
Bjerregård’s Beauty River kåret i
II.A
med 8887-67-777-7
e. Glencarrig Fionn CH 108/Elmely’s
Dancing River C 1082
Hingstelinje: Cannon Ball S 1 CPS (blå)
Fam. Cregg Lassie 1737 CPS
Opdrættet og ejet af Lise Bjerregård,
Askeby

5 ÅRS OG ÆLDRE HOPPER
Auriklens A Kind Of Magic bedømt
til RRC
med 7877-67-677-7
e. Innellan Kestrel S. 108 GBR/Bakkedals
Primadonna C 844
Hingstelinje: Mountain Lad S 32 CPS
(grøn)
Fam. Connemara Grey 377 CPS
Opdrættet og ejet af Gyrithe Stilling,
Nykøbing Mors

MEDALJEKÅRING
Nyholts Laureen C 1036 tildelt
Medalje
med 9988-77-898-9
e. Lærkens Catch Me CH 51/Enghøjs
Lovely Lauren EC 760
Hingstelinje: Cannon Ball S 1 CPS (blå)
Fam. Aughris Bay 1416 CPS
Opdrættet og ejet af Ester Holland,
Stutteri Nyholt, Vodskov
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KÅRINGENS BEDSTE PONY

NYHOLTS LAUREEN

Flere billeder fra årets kåring kan ses på foreningens Facebookside

Avlsforeningen for Connemaraponyer i Danmark
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SHOW
HINGSTEFØL
Auriklens Carraig Na Maidine - 1.
pr. (1/1),
e. Sternbergs Marvin CH 110/
Bredemadgårds Bernadette C 1062
Hingstelinje: Mountain Lad S 32 CPS
(grøn)
Fam. Cregg Lassie 1737 CPS
Opdrættet og ejet af Peter og Gyrithe
Stilling, Stutteri Auriklen, Nykøbing Mors

HOPPEFØL
Nyholts La Lina - 1. pr. (1/2),
e. Nyholts Lacour CH 120/Nyholts La
Fleur C 1096
Hingstelinje: Cannon Ball S 1 CPS
Fam. Aughris Bay 1416 CPS
Opdrættet og ejet af Ester Holland,
Stutteri Nyholt, Vodskov
CHAMPIONFØL

Kehren’s Cryolite Camille - 1. pr.
(2/2),
e. Sternbergs Larry Junior CH 105/
Skippergårdens Crystal Mandy C 1018
Hingstelinje: Cannon Ball S 1 CPS
Fam. Little Nell 988 CPS
Opdrættet og ejet af Pernille Kehren
Bachstein, Stutteri Kehren, Galten
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2 ÅRS HOPPER
Ærenlund Super Sunshine - 22 point
(1/1),
e. Sternbergs Larry Junior CH 105/
Nørlund Sugar Babe C 1071
Hingstelinje: Cannon Ball S 1 CPS
Fam. Wild Wisdom 2179 CPS
Opdrættet og ejet af Birte Ærenlund
Andersen, Stutteri Ærenlund, Fredericia
MISS CONNEMARA

2 ÅRS HINGSTE
Auriklens Conaire Mór - 23 point
(1/1),
e. Bech’s Prince Tomaltach/
Bredemadgårds Grace O’Malley C 1091
Hingstelinje: Little Heaven XX (lilla)
Fam. Cregg Lassie 1737 CPS
Opdrættet og ejet af Gyrithe Stilling,
Stutteri Auriklen, Nykøbing Mors
JUNIOR CHAMPION

3 ÅRS HOPPER
Bjerregård’s Beauty River - 22 point
(1/1),
e. Glencarrig Fionn CH 108/Elmely’s
Dancing River C 1082
Hingstelinje: Cannon Ball S 1 CPS (blå)
Fam. Cregg Lassie 1737 CPS
Opdrættet og ejet af Lise Bjerregård,
Stutteri Bjerregård, Askeby
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5-8 ÅRS HOPPER
Nyholts La Fleur C 1096 - 24 point
(1/1),
e. Silver Shadow S 1141 CPS/Enghøjs
Lovely Lauren EC 760
Hingstelinje: Connemara Boy S 9 CPS
(rød)
Fam. Aughris Bay 1416 CPS
Opdrættet og ejet af Ester og Maja
Holland, Stutteri Nyholt, Vodskov

9-12 ÅRS HOPPER
Nyholts Laureen C 1036 - 24 point
(1/3),
e. Lærkens Catch Me CH 51/Enghøjs
Lovely Lauren EC 760
Hingstelinje: Cannon Ball S 1 CPS (blå)
Fam. Aughris Bay 1416 CPS
Opdrættet og ejet af Ester Holland,
Stutteri Nyholt, Vodskov

Bredemadgårds Bernadette C 1062 22 point (2/3),
e. Innellan Kestrel S 108 GBR/Hyldens
Primula C 803
Hingstelinje: Mountain Lad S 32 CPS
(grøn)
Fam. Cregg Lassie 1737 CPS
Opdrættet af Anne Stilling, Askeby
Ejet af Gyrithe Stilling, Stutteri Auriklen,
Nykøbing Mors
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Auriklens A Kind Of Magic - 22 point
(3/3),
e. Innellan Kestrel S 108 GBR/Bakkedals
Primadonna C 844
Hingstelinje: Mountain Lad S 32 CPS
(grøn)
Fam. Connemara Grey 377 CPS
Opdrættet og ejet af Gyrithe Stilling,
Stutteri Auriklen, Nykøbing Mors

13-19 ÅRS HOPPER
Bredemadgårds Cilla C 918 - 23 point
(1/2),
e. Lærkens Callaghan CH 73/Hyldens
Primula C 803
Hingstelinje: Mountain Lad S 32 CPS
(grøn)
Fam. Cregg Lassie 1737 CPS
Opdrættet af Anne Stilling, Askeby
Ejet af Theresa og William Philipsen,
Stutteri Auriklen, Sønderborg

Skippergårdens Crystal Mandy C
1018 - 22 point (2/2),
e. Mannin Bay Cuckoo CH 99/Lilleskov’s
Juvel C 897
Hingstelinje: Mountain Lad S 32 CPS
(grøn)
Fam. Little Nell 988 CPS
Opdrættet af Birgitte Vinter Nymand,
Horbelev
Ejet af Pernille Kehren Bachstein, Stutteri
Kehren, Galten
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20 ÅRS OG ÆLDRE HOPPER
Knastens Cita C 954 - 24 point (1/1),
e. Rebel Justice S 962 CPS/Cirkeline C
529
Hingstelinje: Cannon Ball S 1 CPS (blå)
Fam. Bog Oak 287 CPS
Opdrættet af Boris Christensen
Ejet af Ann-Mari og Jan Bjerregaard,
Stutteri Maskenkol, Ry
GRAND OLD CONNEMARA

RESERVE CHAMPION

NYHOLTS LA FLEUR
23

CHAMPION

KNASTENS CITA

Flere skønne ponyer deltog i kampen om championtitlen - heraf 3 med 24 point
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ØVRIGE KLASSER
MØNSTRINGSKONKURRENCE
JUNIORER
Bjerregårds Beauty River (1/2)
e. Glencarrig Fionn CH 108/Elmely’s Dancing River C 1082
Hingstelinje: Cannon Ball S 1 CPS (blå)
Fam. Cregg Lassie 1737 CPS
Opdrættet og ejet af Lise Bjerregård, Stutteri Bjerregård, Askeby
Mønstret af Smilla Taber - 45 point
Bredemadgårds Cilla C 918 (2/2)
e. Lærkens Callaghan CH 73/Hyldens Primula C 803
Hingstelinje: Mountain Lad S 32 CPS (grøn)
Fam. Cregg Lassie 1737 CPS
Opdrættet af Anne Stilling, Askeby
Ejet af Theresa og William Philipsen, Stutteri Auriklen, Sønderborg
Mønstret af Clare Philipsen - 44 point
SENIORER
Bredemadgårds Cilla (1/3)
e. Lærkens Callaghan CH 73/Hyldens Primula C 803
Hingstelinje: Mountain Lad S 32 CPS (grøn)
Fam. Cregg Lassie 1737 CPS
Opdrættet af Anne Stilling, Askeby
Ejet af Theresa og William Philipsen, Stutteri Auriklen, Sønderborg
Mønstret af Theresa Philipsen - 44 point
Auriklens A Kind Of Magic (2/3)
e. Innellan Kestrel S 108 GBR/Bakkedals Primadonna C 844
Hingstelinje: Mountain Lad S 32 CPS (grøn)
Fam. Connemara Grey 377 CPS
Opdrættet og ejet af Gyrithe Stilling, Stutteri Auriklen, Nykøbing Mors
Mønstret af Pernille Kehren Bachstein - 44 point
Ærenlund Super Sunshine (3/3)
e. Sternbergs Larry Junior CH 105/Nørlund Sugar Babe C 1071
Hingstelinje: Cannon Ball S 1 CPS
Fam. Wild Wisdom 2179 CPS
Opdrættet og ejet af Birte Ærenlund Andersen, Stutteri Ærenlund, Fredericia
Mønstret af Line Balle - 43 point
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AGILITY - FOR HÅND
Auriklens A Kind Of Magic (1/7)
e. Innellan Kestrel S 108 GBR/Bakkedals Primadonna C 844
Hingstelinje: Mountain Lad S 32 CPS (grøn)
Fam. Connemara Grey 377 CPS
Opdrættet og ejet af Gyrithe Stilling, Stutteri Auriklen, Nykøbing Mors
Mønstret af Theresa Philipsen - 14 point, 2 min 53 sek
Bredemadgårds Cilla C 918 (2/7)
e. Lærkens Callaghan CH 73/Hyldens Primula C 803
Hingstelinje: Mountain Lad S 32 CPS (grøn)
Fam. Cregg Lassie 1737 CPS
Opdrættet af Anne Stilling, Askeby
Ejet af Theresa og William Philipsen, Stutteri Auriklen, Sønderborg
Mønstret af Clare Philipsen - 14 point, 4 min 14 sek
Ærenlund Super Sunshine (3/7)
e. Sternbergs Larry Junior CH 105/Nørlund Sugar Babe C 1071
Hingstelinje: Cannon Ball S 1 CPS
Fam. Wild Wisdom 2179 CPS
Opdrættet og ejet af Birte Ærenlund Andersen, Stutteri Ærenlund, Fredericia
Mønstret af Line Balle - 13 point, 4 min 21 sek
Bjerregårds Beauty River (4/7)
e. Glencarrig Fionn CH 108/Elmely’s Dancing River C 1082
Hingstelinje: Cannon Ball S 1 CPS (blå)
Fam. Cregg Lassie 1737 CPS
Opdrættet og ejet af Lise Bjerregård, Stutteri Bjerregård, Askeby
Mønstret af Leah Brix-Hansen - 13 point, 4 min 37 sek
Bjerregårds Beauty River (5/7)
e. Glencarrig Fionn CH 108/Elmely’s Dancing River C 1082
Hingstelinje: Cannon Ball S 1 CPS (blå)
Fam. Cregg Lassie 1737 CPS
Opdrættet og ejet af Lise Bjerregård, Stutteri Bjerregård, Askeby
Mønstret af Smilla Taber - 13 point, 4 min 48 sek
Auriklens A Kind Of Magic (6/7)
e. Innellan Kestrel S 108 GBR/Bakkedals Primadonna C 844
Hingstelinje: Mountain Lad S 32 CPS (grøn)
Fam. Connemara Grey 377 CPS
Opdrættet og ejet af Gyrithe Stilling, Stutteri Auriklen, Nykøbing Mors
Mønstret af Pernille og Gry Kehren Bachstein - 11 point, 4 min 25 sek
Auriklens A Kind Of Magic (7/7)
e. Innellan Kestrel S 108 GBR/Bakkedals Primadonna C 844
Hingstelinje: Mountain Lad S 32 CPS (grøn)
Fam. Connemara Grey 377 CPS
Opdrættet og ejet af Gyrithe Stilling, Stutteri Auriklen, Nykøbing Mors
Mønstret af Gyrithe Stilling - 11 point, 4 min 59 sek
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HOPPEFAMILIER VED KÅRING OG SHOW
Ved årets kåring deltog 5 ponyer fordelt på 4 familier.
Cregg Lassie 1737 CPS blev repræsenteret af 2 ponyer; Mørkhøjs Meteor, som opnåede kåring i Klasse 1,
mens en Bjerregård’s Beauty River opnåede kåring i II.A.
Molly Conneely 562 CPS havde Clochanard Capone med, som opnåede kåring i Klasse 1.
Connemara Grey 377 CPS bidrog med en hoppe, Auriklens A Kind Of Magic der gik i RRC.
Aughris Bay 1416 CPS var repræsenteret af Nyholts Laureen, der allerede er kåret i I.kl., og var meldt til
medaljekåring - det blev hun tildelt, og hun blev ligeledes udnævnt som Kåringens Bedste Pony.
Til show og agility stilledes 13 ponyer frem, fordelt på 6 familier.
Cregg Lassie 1737 CPS var endnu engang den mest talstærke familie, med 5 repræsentanter. Heraf
opnåede hingsteføllet Auriklens Carraig Na Maidine I.pr., 2 års hingsten Auriklens Conaire Mór opnåede 23
point og blev udnævnt til Junior Champion og Bredemadgårds Cilla opnåede 23 point, mens hun også vandt
mønstringskonkurrencen for seniorer med Theresa Philipsen, og blev nr. 2 i agility med Clare Philipsen.
Bjerregård’s Beauty River opnåede 22 point, og vandt mønstringskonkurrencen for junior med Smilla Taber.
Endnu en pony fra familien, Bredemadgårds Bernadette, opnåede 22 point.
Aughris Bay 1416 CPS stillede med 3 ponyer. Hoppeføllet Nyholts La Lina opnåede I.pr. og ligeledes titlen
som Championføl. Hendes mor, Nyholts La Fleur, opnåede 24 point i sin klasse, og endte med titlen som
Reserve Champion. Nyholts Laureen opnåede ligeledes 24 point.
Little Nell 988 CPS var repræsenteret af 2 ponyer. Hoppeføllet Kehren’s Cryolite Camille opnåede I.pr.
Hendes mor, Skippergårdens Crystal Mandy, blev tildelt 22 point.
Wild Wisdom 2179 CPS blev repræsenteret af 2 års hoppen Ærenlund Super Sunshine, som blev tildelt 22
point samt titlen som Miss Connemara, og ligeledes tog 3. pladsen i agility med Line Balle.
Connemara Grey 377 CPS stillede med Auriklens A Kind Of Magic, som opnåede 22 point, mens hun
vandt agilityklassen med Theresa Philipsen.
Bog Oak 287 CPS var repræsenteret af den 20 årige hoppe, Knastens Cita, som opnåede 24 point, titlen
som Grand Old Connemara Pony og rundede dagen af med titlen som Champion.
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FØL 2020
Sophienholms Chicoco, hoppe, 3/4
(Sternbergs Marvin/Hegnsly’s Chikira/Øxenholm
Markbook)
Opdrætter: Sussie og Frederick
Hingstelinje: Grøn
Hoppefamilie: Leppa Grey 2064 CPS

Dalgård’s Catchmeifyoucan, hoppe, 14/4
(Frederiksminde Milton/Møllekærs Irish Coffee/
Hedehusets Mulgatavny)
Opdrætter: Nanna Bang Hansen
Hingstelinje: Blå
Hoppefamilie: Blue Molly 766 CPS

Landlysts Butter Cup, hoppe, 24/4
(Frederiksminde Milton/Nørlunds Sugar Cup/Tootle
U)
Opdrætter: Ritt Nygaard
Hingstelinje: Blå
Hoppefamilie: Wild Wisdom 2179 CPS
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Auriklens Carraig Na Maidine, hingst, 30/4
(Sternbergs Marvin/Bredemadgårds Bernadette/
Innellan Kestrel)
Opdrætter: Peter og Gyrithe Stilling
Hingstelinje: Grøn
Hoppefamilie: Cregg Lassie 1737 CPS

AC-Belle Garcia Af Engvang, hoppe, 12/5
(Kilpatrick Boy/AC-Betti Woman Af Engvang/
Skousboe Morning Rock)
Oprætter: Anette Schou-Lund
Hingstelinje: Blå
Hoppefamilie: Cregg Lassie 1737 CPS

AC-Hilpatricks Son Af Engvang, hingst, 16/5
(Kilpatrick Boy/AC-Sille Yemanja Af Engvang/
Skousboe Morning Rock)
Opdrætter: Anette Schou-Lund
Hingstelinje: Blå
Hoppefamilie: Cregg Lassie 1737 CPS
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Mørkhøjs Tolka, hoppe, 20/5
(Kingstown Boy/Marge Rowley/Rosenaharley
Rowley)
Opdrætter: Lisbeth Jensen
Hingstelinje: Blå
Hoppefamilie: Danesfield Girl 1350 CPS

Langtoftegård Rima, hoppe, 22/3
(Frederiksminde Milton/Langtoftegård Rosalie/
Sternbergs Larry Junior)
Opdrætter: Jørgen Villebæk Fritzbøger
Hingstelinje: Blå
Hoppefamilie: Aughris Bay 1416 CPS

Langtoftegård Lazarbeam, hingst, 3/5
(Sternbergs Larry Junior/Langtoftegård Patricia/
Coosheen Finnegan)
Opdrætter: Annette Villebæk Fritzbøger
Hingstelinje: Blå
Hoppefamilie: Aughris Bay 1416 CPS
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Kehren’s Cryolite Camille, hoppe, 3/6
(Sternbergs Larry Junior/Skippergårdens Crystal
Mandy/Mannin Bay Cuckoo)
Opdrætter: Pernille Kehren Bachstein
Hingstelinje: Blå
Hoppefamilie: Little Nell 988 CPS

Hesselbjerggård Melvin, hingst, 26/5
(Frederiksminde Milton/Hesselbjerggård Ceylon/
Hohnhorst Jeremy)
Opdrætter: Karen Louise Jørgensen
Hingstelinje: Blå
Hoppefamilie: Anna 1547 CPS

AC-Belle’IS Af Engvang, hoppe, 22/6
(AC-Sherman (Æ) Af Engvang/AC-Belle Rose Af
Engvang/Skatholm Thunder Ball)
Opdrætter: Anette Schou-Lund
Hingstelinje: Orange
Hoppefamilie: Cregg Lassie 1737 CPS
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Langtoftegård Arya, hoppe, 23/6
(Frederiksminde Milton/Capall Anna Livia/
Sternbergs Larry Junior)
Opdrætter: Langtoftegård Hestecenter v/Annette
Fritzbøger
Hingstelinje: Blå
Hoppefamilie: Cregg Lassie 1737 CPS

Nyholts La Lina, hoppe, 17/7
(Nyholts Lacour/Nyholts La Fleur/Silver Shadow)
Opdrætter: Maja og Ester Holland
Hingstelinje: Blå
Hoppefamilie: Aughris Bay 1416 CPS

De føl, der vises her på siderne er enten tilsendt redaktøren eller foreningens Facebookside. Næste år ventes
en del føl. Skulle du ønske at få dit føl i Årbogen 2021, så send navn og billede til connemara@capall.dk.
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STUTTERI TEGLSTRUP
"Stu�eri

Teglstrup" startede i 1977 med en indkøbt hoppe fra England, Red Baroness.
Nuværende ponyer i familiens eje:

Teglstrups Cinderella
født den 11/6-2014
Mor: Lo�y Ciara
Far: Coosheen Finbarr

Teglstrups Golden Charming
født den 12/5-2010
Mor: Hedegaardens Lovely
Memory
Far: Glencarrig Fionn

Tina, Lene & Asger Larsen, Vigvej 98, 4840 Nørre-Alslev. Tlf. 54 43 10 63
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ÅRETS AVLSHOPPE 2020
Den anden hoppe, der opnår den hæder,
at få titlen ÅRETS AVLSHOPPE, er 26 årige
ENGHØJS LOVELY LAUREN EC 760
e. Frederiksminde Hazy Marvel CH 68
u.a. Enghøjs Quenie EC 293/Øxenholm
Godot ECH 17.
Lovely Lauren er opdrættet af Birgit Jørgensen,
Stutteri Enghøj og ejet af Ester Holland, stutteri
Nyholt.
Titlen gives på baggrund af hoppens afkom.
Ved Generalforsamlingen d. 12. september, fik
Ester overrakt certifikat og en flot roset.
Lauren har modtaget denne ærefulde titel på
baggrund af 10 af sine 13 afkom.
Det må vist siges, at være ganske enestående,
hvad de afkom har opnået:
* 5 føl blevet Championføl.
* 1 kåret hingst – Kåringens Bedste Pony.
* 4 hopper er kåret i I. kl. – 2 med medalje –
2 blev Kåringens Bedste Pony.
* 1 er S-pony, 1 er A-pony og1 er B-pony i spring.
* 3 har guld i KB/dressur og 1 har guld i
KB/spring.
* 1 er Champion og 1 er Reserve Champion.
* 1 er Elitehoppe
Dette er kun de overordnede resultater – der kunne være skrevet mange flere flotte showresultater på.
Rent faktisk kunne der tilføjes følgende efter årets kåring: 1 Reserve Champion, 1 Medaljehoppe, som også
blev Kåringens Bedste hoppe og 2 x 24 point.
ENGHØJS LOVELY LAUREN
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Enghøjs Quincy Blue 9902174
(Baunely’s Dipper CH 76)
S-pony i spring 						
15 p.
Godkendt v. Internationale stævner				
10 p.
Enghøjs Rebel Joy CV 49		
Bedømt I.V.			
B-pony i spring 		

(Rebel Justice CPS 962)
		
5 p.
		
5 p.

Enghøjs Red Scarlet EC 891
(Coosheen Finnegan CPS 1016)
Kåret II. Kl. A		
		
5 p.
Elitehoppe							
30 p.
Kvalitets Bedømmelse - Guld i spring og dressur 		
12 p.
A-pony i spring 						
10 p.
Godkendt ved Nationale stævner
		
5 p.
Enghøjs Tabitha C 943		
(Øxenholm Markbook ECH 36)
Kåret I. Kl. + Medalje					
13 p.
Enghøjs Vanessa C 966		
(Cocum Thunder Boy GB 60013753J)
Championføl 2004					
3 p.
Kåret I. Kl. 							
10 p.
Springers Just Lovely C 1021
(Hesselbjerggård Justice DE402020610200)
Championføl 2007					
3 p.
Kåret II. Kl. A					
5 p.
Nyholts Laureen C 1036		
(Lærkens Catch Me CH 51)
Championføl 2008					
3 p.
Kåret I. kl. 							
10 p.
Kåringens Bedste Pony					
20 p.
Kvalitets Bedømmelse - Guld i dressur			
6 p.
Nyholts Lover Boy CH 116
(Kilpatrick Boy CH 113)
Championføl 2010					
3 p.
Show – Guld						
5 p.
Nyholts Lacour CH 120		
(Kilpatrick Boy CH 113)
Kåret Klasse 1							
15 p.
Kåringens Bedste Pony					
20 p.
Reserve Champion					
5 p.
Show – Guld						
5 p.
Nyholts La Fleur C 1096		
(Silver Shadow CPS 1141)
Championføl						
3 p.
Kåret 1. kl. + Medalje						
13 p.
Kåringens Bedste Pony					
20 p.
Champion							
10 p.
Kvalitets Bedømmelse - Guld i dressur			
6 p.
Show – Guld						
5 p.
Point ialt					
Stort tillykke til Ester Holland.		

293 p.
LGN
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ÅRETS CONNEMARA
I år tilfaldt titlen som Årets Connemara den 10-årige hoppe, Bredemadgårds Grace O’Malley C 1091.
Titlen tildeles efter ansøgning på baggrund af ponyens egne resultater. Eventuelle afkom tæller ikke med.
Det giver dog point at være Elitehoppe, hvad man jo kun kan blive med afkom.
Grace er efter Innellan Kestrel S 108 GBR og Bredemadgårds Cilla C 918 med Lærkens Callaghan som
morfar.

Årstal:

Resultater: 									Point:

2012		

Show 				

22 point					

2

2013		

Roskilde Dyrskue 		

22 point					

2

2013		

Show				

22 point					

2

2014		

Landbrugsmessen Gl. Estrup 22 Point					

2

2017		

Landsskuet 			

22 point					

2

2017		

Kåring				

I.kl. Medalje					

20

2017		

Kåringens Bedste Pony							

25

2017		

Show				

23 point					

5

2018		

Landsskuet			

23 point					

5

2018		

Show				

23 point					

5

2019		

Roskilde Dyrskue		

24 point					

15

2019		

Landsskuet			

24 point					

15

2019		

Show 				

Guld						

15

2019		

Show				

Guld						

15

2019		

Kimbrerskuet			

24 point					

15

I alt												145
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REGION SJÆLLAND
REFERAT FRA REGIONSVALG
Søndag d. 25. oktober 2020 kl. 11.00

På Brunskærgård, Brunskærvej 1, Torkildstrup, 4060 Kirke Såby
Formand Bitten Andersen bød velkommen til de 13 deltagere. Det blev som altid en hyggelig dag i
Connemara-venners selskab.
Bitten bød på fantastisk frokost og lækre kager til kaffen.
Efter valg og frokost fortalte Bitten om stutteri Brunskær og viste billeder af mange af deres dejlige ponyer.
Det var spændende at høre om stutteriets tilblivelse og Bitten og Prebens liv med Connemaraponyer.
Dagsorden:
1.

Valg af ordstyrer og referent.
Ingen ordstyrer – referent Lene N.

2.

Formandens Beretning.
Beretningen blev ikke den der tog mest tid – covid-19 er kommet i vejen for meget – også
Connemaraarrangementer. Lidt er det dog blevet til.
Studiedage hos Nanna og Christina med henholdsvis 10 og 5 deltagere. Begge dage hyggelige og der er
udtrykt ønske om, at de skal gentages.
Skovtur hos Povl Aage med 12 deltagere. Denne tur er en fast tradition, som alle deltagere ønsker at
fastholde.
Sluttelig læste Bitten et brev op, som hun havde fået tilsendt fra Ester Laursen. Ester sendte den sødeste
hilsen, nu hun ikke selv kunne være til stede.
Herefter udspandt der sig en livlig snak omkring C-dag – hvordan klasserne kunne afvikles – omkring
deltagergebyr – Nanna fortalte at priser i DRF er mellem 90 – 110 kr.
Bitten sagde, at C-dag kan være svær at få til at løbe rundt, med mindre der også er showklasser.
Der blev også talt om, at lægge klasser for de mere øvede først, idet ”de små” når at blive trætte, hvis de
skal deltage fra morgenstunden og så vente på dressur eller show hen på eftermiddagen.
Hvis tiden mangler, kan C-dag springes over i 2021, da der er kåring på Sjælland.

3.

Kassererens Beretning.
Pga. den manglende aktivitet, har det været et nemt job at være kasserer. Der har været renteindtægt
på 18,52 kr. og indtægt i forbindelse med skovturen. På udgiftssiden var der en gave til Povl, så
kassebeholdningen er nu på kr. 7490,06.
Regnskabet blev godkendt.

4.

Valg af nye medlemmer.
Og her sprang så lige en bombe, idet Bitten valgte at takke af efter 6 år – i anden omgang.
Første tørn tog hun fra 1985 – 2002. Vi skylder Bitten en kæmpe tak for de mange år, hvor hun har
været primus motor på Sjælland.
Christina Mattsson og Ditte Andresen blev opfordret til at gå ind i udvalget, og det var glædeligt, at
begge sagde ja.
Formandsposten var ikke ønskværdig for nogen af udvalgsmedlemmerne, men Christina endte med at
sige ja, hvis man kunne enes om, at hjælpes ad. Det var der enighed om.
Regionsudvalget består nu af flg.:
Christina Mattsson, formand, Tina Rysgaard, kasserer, Lene Larsen, Lisbeth Jensen, Berit Jensen,
Lotte Fraugde, Nanna Bang-Hansen og Ditte Andresen.
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5.

Eventuelt
* Christina spurgte ind til, hvordan bestyrelsen havde konstitueret sig, idet der endnu ikke er sendt
noget ud. Lene orienterede.
* Både Lene Larsen og Lene Nielsen takkede Bitten for det store arbejde hun har gjort for regionen.
* Tina Rysgaard spurgte om bestyrelsen havde nærmere planer i forhold til PSSM-test. Det har
bestyrelsen ikke, men vi holder øje med, hvad der sker.
Tina’s hoppe Teglstrup Cinderella er blevet testet negativ.
* Lene N. overrakte en Erindringspokal fra stutteri Ravnsholt til Nanna-Bang Hansen. Den skulle have
været overrakt i forbindelse med kåringen, men Nanna var ikke i Jylland.
* Arrangementer i 2021:
Studiedag i foråret.
Skovtur hos Povl Aage 19. juni (Lene L. tjekker med Povl).
Regionsvalg d. 31. okt.

Ref. LGN

STUDIEGRUPPE
I 2020 genstartede vi i Region Sjælland en studiegruppe med overskriften
Avl set fra en avlers synspunkt: Hvad er min pony’s afstamning? Hvorfor er blodlinier interessante? Hvilke
redskaber har jeg, når jeg skal vælger hingst til min hoppe.
Det er lykkedes at afholde 2 hyggelige dage, den første hos Nanna i februar og den anden hos Christina i
august. Begge dage var fyldte med fagsnak omkring Connemara ponyen, avl, sportspræstationer, udstillinger
og meget mere, samt en masse hyggesnak om div.
Begge gange var vi så heldige at have Lene, Kirsten og Lisbeth med til studiedagene til at svare på spørgsmål
om alt fra køb af hoppe/hingst til den årlige tur til Clifden.
Til augustmødet havde Lene medbragt en video fra Clifden, så vi brugte lang tid på at sidde at diskutere
ponyerne og savle over hingstene.
Vi håber meget at kunne lave flere møder i 2021, da det ligeledes har været en super god måde at møde nye
Connemara-mennesker på og byde velkommen til nogle nye Connemara ejere.
Christina Mattsson

SKOVTUR I HANNENOVSKOVEN
Trods corona-truslen, besluttede regionsudvalget, at vi ikke skulle gå glip af den årlige skovtur d. 20. juni.
Povl Aage, stutteri Dambækgård, Nykøbing F., var som altid vært.
13 var tilmeldt og 13 dukkede op, trods silende regn. Det blev dog besluttet, at det blev uden ponyer.
Nogle tog hjem til Povl og dækkede op til kaffe og resten gik en times tid i skoven – regn ingen hindring.
Det var som altid en hyggelig dag.
Tusind tak til Povl for ”husly” og for dejlig steg til vores medbragte tilbehør.
Lene G. Nielsen
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TUSIND TAK TIL BITTEN ANDERSEN
Så valgte Bitten at sige stop som regionsformand – og egentlig er det ganske forståeligt – det er ”et par dage
siden” Bitten runde de 80 år, og hun har i den grad været primus motor for den sjællandske region gennem
mange år.
Aktivitetsudvalg - senere Region - Sjælland blev nedsat i 1986 og i 1987 trådte Bitten til som formand. Den
post bestred hun til indtil oktober 2002. Ved regionsvalget i 2014 – foreningens 50-års jubilæum – så det sort
ud – ingen havde mod på at tage formandsposten. For Bitten var det vigtigt at regionsudvalget blev bevaret,
så hun trådte til igen.
Bitten har formået at stå i spidsen for nogle super arrangementer – specielt Connemaradagene – C-dag/Ctræf eller hvad man nu kalder dem – har trukket nye ryttere og udstillere til. Bitten er af ”den gamle skole”,
hun griber knoglen og taler med folk – og det giver pote.
Bitten’s mangeårige engagement gjorde, at hun i 2008 blev udnævnt til Æresmedlem. Man skal have været
medlem i mindst 25 år (Bitten blev medlem i 1976) – og have ydet en stor forenings-fremmende indsats. De
krav opfyldte Bitten til fulde.
Bitten du bliver svær at undvære i udvalget, men du skal have tusind tak for de mange år, som du har brugt i
Connemaraponyens tegn.
Lene G. Nielsen
Her følger lidt minder:

Billedet her er fra 2012.
Bitten og Preben har altid været gode til at åbne deres hjem for Connemaravenner.
Denne dag var der arrangeret diverse lege – på billedet her, var der forskelligt, der skulle gættes.
Derudover var der bl.a. ”koyver-kast” og vi skulle skyde med bue og pil – ikke særlig nemt, husker jeg.
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Og helt selvfølgeligt så vi også stutteri Brunskærs skønne ponyer.

Der var også konkurrencer til hest. Bitten og Mette klargør ponyerne.

2014 Dejlige Brunskær Sweetie får overrakt roset af ”madmor” Bitten.
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Connemara-dag 2019. En super god dag med ryttere i alle aldre – netop hvad vi gerne vil vise – at
Connemaraponyen er for både børn og voksne. Bitten takker deltagere og hjælpere.

Sky Road, Clifden
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REGION JYLLAND
Der har jo ikke været meget at berette om i Regionen - eller resten af landet for den sags skyld.
Årets første arrangement, studiedag, måtte aflyses, da det lå placeret midt under nedlukningen tidligere
på året. Vores sidste har vi valgt at flytte online. Det eneste fysiske arrangement i år har været kåringen og
generalforsamlingen, som blev placeret i samme weekend, 12.-13. september. Det forløb også så fint, selvom
vi ikke var mange, så talte resultaterne sit eget tydelige sprog; kvaliteten var høj. To hingste i Klasse 1, en
hoppe i I.kl. med Medalje, tre gange 24 point, to gange 23 point og førstepræmie til alle tre udstillede føl.
Ude i den store verden har nogle jyskavlede ponyer klaret sig godt; Skærgårdens Disco Night er solgt til
England hvor han er blevet kåret i Class 1, mens hans helsøster, Skærgårdens Delicious Love, er blevet
champion, ligeledes i England. Skærgården har også været afsted til kåring i Tyskland med en af deres
indkøbte hingste, Rickamore Surf Sparrow, hvor han opnåede kåring i Class 1.
I Tyskland, til deres nationale show, var både Junior Champion og reserve efter den jyskavlede hingst,
Egelunds Cover Boy.
Tilgiv mig hvis nogle resultater er gået min næse forbi - med en baby på knapt et halvt år, og en verden der i
forvejen er vendt på hovedet, så fanger man ikke det hele :)
På den økonomiske front er der brugt 390 kr. det er på gave til klasse ved kåringen samt rosetter til agility.
Vi sætter stadig flere penge til end hvad vi får ind. Lige nu er beholdningen stadig ok, men i længden skal vi
have fundet en løsning på det.
Udvalget ligner næsten sig selv; Henriette vil gerne tage en pause, så hun går ud af udvalget for nu. Så vi er
tilbage til at være Gyrithe som sekretær, Birte som kasserer, Pernille som menigt medlem, og mig selv, sagde
hunden, som formand.
I forhold til næste års aktiviteteter, så håber vi på, at vi kan afholde lidt flere arrangementer end vi har kunnet
i år. På tapetet har vi lige nu studiedag i foråret, Landsskuet med grillfest og hygge, håber vi, stutteribesøg og
opfølgning på studiedag i august eller tidligt efterår, regionsvalgsmøde engang i efterået, og så som noget nyt;
følshow i september. Efter planen skal det placeres hos Pilgaard, 11. september 2021 med Jørgen Finderup
som dommer. På nuværende tidspunkt planlægges det at det skal være åbent for føl og plage. Hold øje med
nyhedsmail og foreningens Facebook, vi melder mere ud når vi har flere detaljer klar.

Der er plads til alle, store som små, i Region Jylland.
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REGION BORNHOLM
Som vi alle har hørt/ved så har 2020 været et underligt år. Det startede fint ud. Vi glædede os til 3 føl og
endnu en sæson med fuld drøn på military. Vi har solgt en og lånt to af vores hopper ud. Og det er jo altid
spændende. Ingenting blev jo som bekendt som vi troede. Vi fik 4 føl og de tre døde. Jeg endte med at kun få
et varmblodsføl. Vi fik det skønneste hoppeføl på Hyldens Peach. Men der var noget galt med det ene bagben.

Hyldens Peach og hendes føl Hesteklewa e AC<Sherman (Æ) af Engvang
Jeg er nogen gange i gennem mit liv blevet mødt af folk som mener at de skal have lov til at købe en hest af
os for når vi har så mange så holder vi ikke så meget af dem som de selv gør. Til dem kan fx fortælle at disse
foto’s har jeg ikke set på siden hun blev slået ned. Og jeg er glad for at jeg sidder her alene.
Heldigvis har Anett fået 4 føl og Marianne Jensen fået et som blev født hos os.

Bækkehalls Drizella e AC-Sherman (Æ) af Engvang og Paradisets Dolly sammen med onkel ”Smokey”
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Stævnerne i år har jo været noget amputeret. Vi kom dog i gang igen efter Corone og både for kat I og kat II
blev Bornholms mesterskabet i spring vundet af Connemara ponyer.
Begge gamle kendinge. For kat I vandt Katrine Mogensen på 25-årige Skousboe Mooney e Frederiksminde
Mandy Boy og med Øxenholm Godot som morfar.

Hos kat II var det Lea Bjerregård på (kun) 18-årige Hesteklewa Blanche e Hesteklewa Wild Donovan og
Hesteklewa Bonjour. Hun er mor til Smokey, og vi håber at hun fra næste år kan indgå i avlen hos os igen.

Smokey blev nr 2 i dressur mesterskaberne. På Bornholm er naturen lige udenfor døren hos alle og det
er sikkert derfor at military fungerer så godt for os. Normalt har vi lagt en plan for året senest i februar,
hvor første start er ca 1.april. Og så er vi ca færdige ved skolestart. Det endte med at blive en fantastisk
(Connemara) sæson. Tre højde punkter:
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Danmarks Mesterskaberne for military ponyer afviklet i Bernstorff Parken. Hvor 4 ud af de 5 første ponyer
var Connemara ponyer. Det blev til sølv til Majken Iversen/Hesteklewa Melanie og bronze til Siw Kaas/
Hesteklewa Be my best Smokey.
De fire første ved DM blev udtaget til European Youth Eventing Masters 2020. Hesteklewa Melanie
(Hohnhorst Jeremy – Skousboe Marvie) og Hesteklewa Be my best Smokey (Hohnhorst Jordan – Hesteklewa
Blanche) var tællende ekvipager på det danske hold som endte på anden pladsen. Individuelt blev det til en
3. plads til Siw Kaas/Hesteklewa Be my best Smokey. Den højeste international placering udenfor Norden i
military.
Også ved DM for hold gik det godt for Connemara ponyerne. Sølvholdet, som for øvrigt er fra Bornholm,
Svaneke og hvor den ældste er 18. Der red de to ponyryttere på Connemara ponyer.

Til venstre Amalie Kofoed-Dam/Hesteklewa Perle (Hohnhorst Jeremy – Hesteklewa Piece of Cake) og til
højre for Astrid Skovgård Siw/Smokey. Med til historien høre at de to heste ryttere på holde Astrid Skovgård
og Luna Richter også startede deres ride karriere på Connemara ponyer.

En 10-årig Astrid Skovgård på Skolekrogens Simili (Ravnholts Diablo/Nørlunds Sweet Souvenir)
Som afslutning her fra øst bliver Siw og Smokey for andet år i træk vinder af DRF’s pony rangliste i military.
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DSP CHAMPIONAT
Som så meget andet var der lidt
ændringer i konceptet til DSP
championater. De nåede kun at
afvikle et kvalifikationsstævne,
de øvrige blev aflyst, og der
var derfor åben tilmelding til
finalerne.
Skærgårdens Boogie Night
(Wirtsmühle Delaney’s/Luka
Følfod e. Øxenholm Markbook)
deltog i opvarmningsklasser i
dressur.
Skærgårdens Dream of
Love (Wirtsmühle Delaney’s/
Enghøjs Red Scarlet e. Coosheen
Finnegan) deltog ligeledes i
semifinalen og finalen i dressur
for 6-7 års ponyer, og endte med
en samlet placering som nr. 8 ud
af 15. Dream Of Love er godt
eksempel på en dame der kan
det hele; oveni ridekarrieren har
hun fået føl i år, og venter igen til
næste år.
Stort tillykke til Stutteri
Skærgården med det rigtig flotte
resultat.

TMP

UDVALGTE STÆVNERESULTATER
Connemaraponyerne leverede et fantastisk flot resultat ved årets DM i spring for kategori I. Nr. 1, nr. 2 og
nr. 4 var alle tre connemaraponyer. Ardara Lady (Dunally Lad/Inishowen Holly) med Clara Savas Olsen
stod øverst på podiet, mens Attyrory Rebel (Tempo Active Atlas/The Greeaun Rose) med Freya Strandby
Møller tog sølvet. Doon Laddie (Silver Shadow/Doon Kate) med Emma Ponsaing stod som nr. 4.
I skrivende stund topper Lady og Clara også ranglisten i spring for ponyer, mens Rebel og Freya er nr. 3.
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I skrivende stund ligger
Nyholts Dundee (Kilpatrick
Boy/Nygaards Lady e. Tootle
U) med rytter Anna Have
Larsen-Ledet som højest
placerede connemara på
ranglisten i ponydressur 2020.
Anna og Dundee har også
haft et rigtig godt år med
flotte resultater. Dundee
har allerede vist sit værd
i følgeskab med Silke
Andersen, blandt andet med
en individuel bronzemedalje.
Nu har han skiftet rytter, og
her fortsætter han de gode
takter.
Her i efteråret har de opnået
flere placeringer i de høje
ponyklasser.
I Aabenraa 31/10 vandt de PRM med 72,5 %, mens de ved Landsstævne i Hedensted tog endnu en 1. plads,
denne gang i PRT og to tredjepladser i PRT og PRM henholdsvis.
Tidligere på året har de også været til start ved DM, både for hold og individuelt, og senest har de været til
Landsholdssamling. En rigtig flot præstation af ekvipagen.
Stort tillykke til både rytter og avler.

Udenfor landets grænser,
nærmere bestemt i Polen,
viser Langtoftegård
Leandro (Sternbergs Larry
Junior/Barholts Rosaleen e.
Øxenholm Markbook) i den
grad også fanen for de danske
connemaraponyer. Ved EM i
år, blev han placeret som nr. 20
ud af 51 med sin rytter Ann
Van Den Broeck. Og ekvipagen
har stadig 3 år tilbage som
ponyryttere, så der er helt
sikkert tid til masser gode
resultater endnu.

47

AGRIA – DRF-MESTERSKAB - Pony kat. 1 – Sportsrideklubben:
Vinder af klassen blev Mette-Marie Broby Petersen på Solvangs
Morning Surprice (Solvangs Basil/Skousboe Morning Rock x
Kildegårds Beatrix) x Baltic Iceflower/Hedehusets Chan-Roa).
Nr. 2 blev Maiken Meglby Iversen på Hesteklewa Melanie (Hohnhorst
Jeremy x Skousboe Marvie/Skousboe Morning Rock). Udover at gøre
sig godt på konkurrencebanerne kan det nævnes at Melanie også er
kåret i I.kl.
Ud af de 8 kvalificerede, deltog der yderligere 2 Connemaraponyer,
Hesteklewa Be My Best Smokey (Hohnhorst Jordan x Hesteklewa
Blanche/Hesteklewa Wild Donovan) og Siw Kaas, der blev nr. 4 og
Hesteklewa Mary (Hesteklewa Donovan x Skousboe Marvie/Skousboe
Morning Rock) og Annika Andersen, der blev nr. 5.
Et fantastisk resultat af de 4 ekvipager.

AGRIA – DRF-MESTERSKAB – kat. 2 og 3 + hold - Kallehavegård:
På Kallehavegård opnåede Hesteklewa Be My Best Smokey og Siw Kaas en sejr i CNCP1 B.
Hesteklewa Wendy (Pilgaards Sammy Jr. x Hesteklewa Wild Woods Wish/Øxenholm Godot) og Lucca
Dybdahl blev 3. plc. i CNCP80B.
Hesteklewa Melanie (Hohnhorst Jeremy x Skousboe Marvie/Skousboe Morning Rock) og Maiken M.
Iversen en 4. plc. i CNCP90B.
Også på 7. pladsen lå en Connemarapony fra Hesteklewa, nemlig Hesteklewa Perle (Hohnhorst Jeremy x
Hesteklewa Piece of Cake/Coosheen Finnegan) redet af Amalie Kofoed-Dam.
I MESTERSKAB for HOLD blev holdet fra Midtbornholms Rideklub nr. 2, og 2 af ponyerne var
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Hesteklewa Be My Best Smokey med rytter Siw Kaas og Hesteklewa Perle med rytter Amalie Kofoed-Dam.
EUROPEAN EVENTING MASTERS 2020 – Strzegom:
Ved stævnet i Polen stillede Danmark med et hold bestående af 3 Connemaraponyer og en New Forest.
Holdet gjorde god figur og endte på en samlet andenplads.
De deltagende connemaraponyer var Hesteklewa Be My Best Smokey (Hohnhorst Jordan x Hesteklewa
Blanche/Hesteklewa Wild Donovan) med Siw Kaas, Solvangs Morning Surprice (Solvangs Basil x
Kildegårds Beatrix/Skousboe Morning Rock) med Mette-Marie Broby Petersen og Hesteklewa Melanie
(Hohnhorst Jeremy x Skousboe Marvie/Skousboe Morning Rock) med Maiken Meglby Iversen.

Til sidst kan det nævnes at Hesteklewa Be My Best Smokey og Siw Kaas slutter året som ranglistevindere i
military for pony, mens Solvangs Morning Surprice med Mette-Marie Broby Petersen ender som nr. 2.
4. pladsen står Hesteklewa Melanie med Maiken Meglby Iversen for.
KÆMPE STORT TILLYKKE til de dygtige ryttere og til opdrætterne af sådan nogle fantastiske ponyer.
LGN/TMP
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CHAMPIONS I ANDRE LANDE
Der har jo heller ikke været mange shows rundt omkring i verden - men Tyskland og Frankrig har da fået
holdt deres shows, og de to champions kan ses her.
FRANKRIG
Westide Mirah II (Westside
Mirah/Grange Sandy e.
Callowfeenish Mairtin)
Reserve Inverness Chenefruit
(Uiskey d’Or/Boréale de Séguret
e. Bunowen Paddy)

TYSKLAND
Castle Emperor (Castle
Comet/Orphee Schueracher e.
Dream Of Aulne)
Reserve Kinzighausen Hazy
Joyce (Frederiksminde Hazy
Marvel/VES Coolmore Joelyn
e. Bruadar)
Flere ponyer med danske aner
opnåede også resultater ved
showet. Championføl var efter
AC-Samson (Æ) Af Engvang.
Både Junior Champion og
reserve var efter Egelunds Cover
Boy.
Bedste dressurekvipage, vinder
af klassen for 12 års og ældre
vallakker og vinder af klassen for
13 år og ældre hopper var alle
tre efter Frederiksminde Hazy
Marvel.
Vinderen af klassen for 6 årige
hopper var efter Frederiksminde
Hazy Match.
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ANDET NYT FRA UDLANDET
DANSK CONNEMARAHINGST KÅRET I TYSKLAND
I weekenden d. 14.-15. og 16.
februar afholdtes hingstekåring
i det tyske forbund SchleswigHolstein, her deltog 3 danskejede
Connemaraponyer.
Den 3-årige hingst Rickamore
Surf Sparrow (Grange Finian
Sparrow/Grange Bobbing
Sparrow), ejet af Stutteri
Skærgården, var den eneste ud
af 4 connemarahingste, der
opnåede kåring og han opnåede
dermed titlen som fløjhingst.

Stutteri Skærgården medbragte
yderligere den 6 års danskkåret hjemmeavlede hingst
Skærgårdens Dark Night
(Wirtsmühle Delaney’s/
Frederiksminde Hazy Marvel),
der opnåede anerkendelse i det
tyske forbund. Tillykke med de
fine resultater.
LGN
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DANSK CONNEMARAHINGST KÅRET I ENGLAND
Også ved hingstekåring i England gik en
danskavlet hingst gennem nåleøjet, da
Skærgårdens Disco Night opnåede kåring
i Class 1 i august. Han ejes af Kelly Jones,
som også har nydt stor succes med hans
navnkundige helsøster, HOYS-vinderen
Skærgårdens Delicious Love. Begge ponyer er
efter Wirtsmühle Delaney’s med Marvel Van
Graaf Janshof som morfar.
Stort tillykke til både ejer og avler.
TMP
DANSK CONNEMARAHOPPE CHAMPION I ENGLAND
Ved NPS Autumn Festival i England tilfaldt titlen som in-hand Supreme Champion den danskavlede hoppe
Skærgårdens Delicious Love (Wirtsmühle Delaney’s/Skærgårdens Secret Love e. Marvel Van Graaf Janshof).
Delicious Love blev i 2015 solgt til Kelly Jones, som tog hende helt til tops og vandt ved det prestigefyldte
HOYS. Nu er hun solgt til Vanessa Compton, som også havde kig på hende før hun blev solgt til Kelly
Jones. Som 2 årig blev hun tildelt flotte 24 point på Landsskuet herhjemme, så det kommer ikke som en
overraskelse at Delicious også kan præstere i showringen, og det fik hun også slået fast her. Stort tillykke til
ejer og avler med det flotte resultat.
TMP
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MEDLEMMERNES SIDER - AURIKLEN
Hele verden er jo vendt på hovedet her i 2020. Det
er vores egen lille verden også. Året startede med,
at Hans Erik, Annes mand, vi andres far, svigerfar,
morfar og oldefar, sov stille ind.
Det har betydet store ændringer herhjemme.
Bredemadgård er solgt og fraflyttet, og vi er derfor
“kun” Auriklen nu.
Til gengæld er der også kommet et lille nyt menneske
til herhjemme, da lille Saoirse blev født i slutningen
af maj, midt i denne nye verden vi alle skal finde os til
rette i.
Corona har jo også sat sit præg på hesteverdenen
- ligesom på alt andet. Vi plejer at bruge flere
weekender om året på at tage afsted til shows og
dyrskuer. I år er det blevet til ét enkelt arrangement.
Årets kåring og show i foreningen. Der gik nu også
helt rimeligt, hvis vi selv skal sige det. Vi havde 5
ponyer med. Lørdag bød på mønstringskonkurrence og agility. Mønstringskonkurrencen for seniorer tog
Cilla og undertegnede, i agility tog jeg førstepladsen med Malina og Clare tog 2. pladsen med Cilla.
Søndag gjaldt det kåring og show. Malina - som jo retteligt hedder Auriklens A Kind Of Magic - gik som
forventet i RRC med sine 152 cm. Årets føl - Auriklens Carraig Na Maidine - opnåede førstepræmie. Han
var helt alene i sin klasse, så han stod jo naturligvis fløj. Forklaringen på det irske “tungebrækkernavn” er i
øvrigt at det betyder “Morning Rock”. Skousboe Morning Rock er farfar til Chocofanten, som han lige nu
hedder herhjemme.
Vores 2 årige hingst, Conaire Mór, blev tildelt 23 point og titlen som Junior Champion. Vi synes selv han
udvikler sig så fint, og det håber vi han bliver ved med. Planen lige pt er kåring til næste år.
Derudover havde vi tre hopper med. Malina og Bernie blev begge tildelt 22 point.
Bernie har fundet sig umådeligt godt til rette i rollen
som mor og avlshoppe, og synes vist ikke længere der
er nogen grund til at danse rundt og gøre sig smart ;)
Cilla blev, endnu engang, tildelt 23 point og en
fløjplads i sin klasse.
Derudover havde vi stillet hende til rådighed for
Jørgen Finderup, til en lille session hvor han fortalte
om, hvordan han bedømmer og giver karakter til
kåringen. Officielt var det jo ikke, men glædeligvis
ville hun da i følge bedømmelsen stadig kunne gå i 1.
Klasse ;)
Vi synes det er vigtigt at bidrage til læring, så vi stiller
med glæde vores ponyer til rådighed.
På hjemmefronten har vi jo sparet en masse penge når
nu vi ikke har været afsted til ret meget. Vi har valgt at
investere nogle af dem i at sætte 4 hopper i fol. Det er
lykkedes med alle 4, så vi krydser fingre for, at det går
som smurt til forår og sommer når de skal komme. Så
håber vi på en lysere verden i 2021.
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NYE GENERATIONER PÅ NYHOLT
På vores lille stutteri i det Nordjyske, har vi taget hul på næste generation af avlshopper. Her er vi så
privilegerede at have avlet et par pragtfulde hopper, der begge er efter vores dejlige Enghøjs Lovely Lauren
(Frederiksminde Hazy Marvel/Enghøjs Queenie). Dette er en hoppelinje vi sætter særdeles stor pris på, de er
kendetegnede ved at være typefaste, smukke og funktionelle, dermed egner de sig til avl såvel som rideponyer.
Vores første avlede
Connemara afkom er Nyholts
Laureen (Lærkens Catch
Me). Hun startede sit liv på
toppen, da hun allerede som
føl brillerede med sit smukke
ydre og funktionelle bevægelse,
hvorved hun vandt titlen som
Championføl 2008.
Hun har i mange år fungeret
som ride- og showpony, hvor
hun ofte har konkurreret
med store heste, og sjældent
kommet hjem uden en
placering. Derudover har
hun været med os rundt i det
Jyske på alverdens dyrskuer,
hvor hun har indbragt en
perlerække af ærespræmier og
flere gange bedømt med 24 point og 23 point. Ydermere har hun deltaget i kvalitetsbedømmelse og opnået
guld i dressur med 10 i skridt, 9 i trav, 10 i galop.
Nyholts Laureen opnåede som 4 års kåring i 1. kl. Hun var dengang ung og endnu ikke helt færdig
udviklet, og som det er med
dejlige Connemarahopper,
så bliver de kun smukkere
med årene. Derfor valgte
vi her i 2020 at fremstille
hende til medaljekåring.
Laureen indfriede alle vores
forventningerne, og ikke
nok med at hun opnåede
medaljestatus, så blev hun også
Kåringens Bedste Pony og
opnåede 24 point i show.
Laureen har indledt sin
avlskarriere her på stutteriet
i 2020. Hun har vist sig som
værende en fantastisk mor og
elsker sin rolle som førerhoppe.
Hun er den første som
kommer når vi kalder, hun er
i sandhed et eksempel på en
Connemarapony når de er
bedst. Vi glæder os til mange
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afkom i fremtiden. Og en ting er helt sikkert,
Laureen skal ende sine dage på markerne hos os.
Nyholts La Fleur (Silver Shadow) er Enghøjs
Lovely Lauren’s yngste datter. Hun startede som
hendes storesøster, Nyholts Laureen, også sit liv
på toppen, da hun ligeledes opnåede titlen som
Championføl i 2014.
Som 4 års opnåede Nyholts La Fleur kåring i 1
Kl. + Medalje, hun blev samme dag Kåringens
Bedste Pony, Best In Show og opnåede guld
i kvalitetsbedømmelse i dressur. Dette var en
dag i vores avlskarriere vi vil se tilbage på med
stolthed mange gange. Netop sådan en dag giver
én et smil på læben, selvom det ikke altid er lige
sjovt at passe heste i løbet af den danske vinter.
Vi har valgt at lade La Fleur gå direkte i
avlen, vi mener hun er en hoppe som er i
besiddelse af alle de kvaliteter vi ønsker hos en
Connemarapony, og netop disse egenskaber
håber vi at hun kan viderebringe til sine
fremtidige afkom.
Vi forsøgte allerede de La Fleur var 4 år gammel
at ifole hende, dog har der været lidt begynder
vanskeligheder for hende med at skulle sendes
hjemmefra, hvilket resulterede i at hun ikke blev
drægtig. Så som et forsøg, bedækkede vi hende
med vores egen hingst, Nyholts Lacour, tidlig
efterår 2019, og heldigvis resulterede dette i det
skønneste hoppeføl Nyholts La Lina.
Nyholts La Lina følger i hendes mor og mosters
fodspor, idet hun ved Avlsforeningen for
Connemaraponyer i Danmarks, årlige kåring
og show, deltog til følshow hvor hun opnåede
titlen som Championføl 2020. Hun fik mange
rosende ord med sig på vejen, og gjorde flot
figur sammen med sin mor La Fleur, som ved
samme anledning opnåede 24 point samt titlen
som Reserve Best In Show.
Nyholts La Lina er allerede solgt, og når hun er
gammel nok rejser hun til den sødeste familie,
som deres første Connemarapony. Der skal hun
tilbringe sin fremtid som avls- og ridepony.
Og endnu bedre er, at denne familie bor få
kilometer fra os, så vi har alle muligheder for
at følge La Lina, som går en lovende fremtid i
møde.
55

Nyholts Lacour (Kilpatrick Boy/Enghøjs Lovely Lauren) skal også have et par ord med på vejen.

Lacour er vores 1 klasses gentleman og han er den stolte far til Nyholts La Lina, som er hans første
Connemara afkom. At være far til årets Championføl må siges at være en suveræn start på Lacour’s
avlskarriere.
Vi er meget spændte på følårgang 2021, idet der
ventes hele seks Connemaraføl efter ham. Vi er
meget taknemmelige for at hoppejere med rigtig gode
Connemarahopper, har valgt at bruge Lacour til deres
hopper.
Hjemme på Nyholt er Lacour vores øjesten, og efter
vores mening besidder han alle gode kvaliteter som
en Connemarapony skal indeholde, dette ser vi med
stolthed frem til, at han skal videre bringe i den danske
Connemaraavl.
Nyholts Lacour vil stå til rådighed for fremmede hopper
igen i 2021, hvor han bedækker naturligt for hånd.
Lacour er HWSD-testet: N/N.
Stutteri Nyholt v/Fam. Holland.
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20 ÅRS JUBILÆUMSFEST PÅ STUTTERI SKÆRGÅRDEN
COVID-19- situationen har været kendetegnene for året 2020, og har givet mange grå
hår med aflyste og flyttede arrangementer, skrappe restriktioner og masser af afstand! Men
trods den globale alvorlige situation var det
også året, hvor Stutteri Skærgården fejrede
20 års jubilæum i avlen af connemaraponyer,
og med masser af planlægning og fornuft,
lykkedes det at skabe en fantastisk jubilæumsfest med overvældende op- mærksomhed fra
connemara-fans over hele verden!
Dagene op til var naturligvis præget af
Barholts Evita med avler Aase
enorm travlhed, men der blev foræret os et
enormt boost, da et af vores hingste-afkom,
Skærgårdens Disco Night, med sin engelske ejer Kelly Jones opnåede kåring i klasse 1. Disco Night er helbror til HOYS-Champion Skærgårdens Delicious Love (ejes af Vanessa Compton), og der har således ikke
været tvivl om, at Disco Night har store sko at fylde. Heldigvis er han, som sin søster, i en liga for sig, og
brillerede med fantastisk type, og fantastiske bevægelser, hvorfor han overlegent blev placeret i klasse 1. Nu
bliver det spændende fremadrettet at følge ham både under rytter og i avlen.
De første udenlandske gæster gjorde deres entré fredag aften, og der var dagen inden den store dag livlig
snak om aften-bordet med både pizza og rødvin. Desværre måtte flere gæster fra Polen, Irland, og Schweitz
i ugen op til melde deres afbud, da corona-udforinger ikke alligevel lod dem rejse, men der var alligevel et
pænt opbud af udenlandske gæster fra både Tyskland, Holland og Norge. I årernes løb har vi modtaget så
imponerende en gæstfrihed fra udlandet, hvor end vi er kommet, og hvem end vi har mødt. Både i England,
Irland, Tyskland, Holland og Frankrig er vi blevet mødt med åbne arme, og uden at have kendt hinanden er
vi mødtes i en fælles passion for connemaraponyen. Det er bl.a. det der gør det så fantastisk at avle connemaraponyerne: man mødes som familie, uanset hvor langt man er hjemmefra. Derfor besluttede vi os for, at
ville ”give tilbage”, og havde forhåbninger om at arrangere et show vores gæster aldrig vil glemme.
Når man mødes på tværs af (lande)
grænser, og på tværs af holdninger
og meninger kan man inspirere
hinanden og udfordre hinanden.
I avlen er det vigtigt hele tiden at
blive udfordret på sine tanker, kun
den vej bliver man en bedre avler,
og kun den vej udvikler man sig.
Derfor en stor opfordring til at
opsøge andre holdninger og opsøge
at blive udfordret i sine synspunkter;
måske man endda ender med at
lade sig inspirere.

Avlshingsten Wirtsmühle Delaney’s
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Lørdag indledtes med et eksklusivt og spændende foredrag af Ebba Christensen, der igennem en lang årrække
arbejdede på det anerkendte og et af tidens allerstørste
connemarapony-stutterier; Stutteri Øxenholm. Ebba
indførte os i flere af de mest berømte danske linjer, og
fortalte med stor passion små anekdoter om nogle af
tidens allerbedste ponyer, og fremviste samtidig en perlerække billeder af de smukke ponyer. Et lærerigt pust
fra fortidens minder.
Dagen fortsatte med en meget interessant Clinic med
Grand Prix rytter og træner Dorte Hougaard, der
fortalte om uddannelsen af heste fra unghest til Grand
Prix. Clinicen omhandlede ikke blot træningen af dressurhestene, men også træningen af unghesten generelt,
og hun gav publikum mange guldkorn med på vejen,
mens Anna Gøtske demonstrerede på den særdeles
velgående og meget ridelige 6-års hoppe, Skærgårdens
Dream of Love (Wirtsmühle Delaney’s/ Enghøjs Red
Skærgårdens Irish Love
Scarlet/ Coosheen Finnegan). Dream Of Love, der i
2021 venter sit tredje føl, dansede i rampelyset, og lod sig ikke mærke af, at hun kun har været i let ridning
i et par måneder efter at have nydt morlivet med 8 måneders barsel. Hun demonstrerede således på letteste
vis overgange, traversader, samlende øvelser, og de indledende øvelser til galop-arbejdspiruetter, og beviste
dermed hvorfor det er så vigtigt at fokusere på ridelighed i avlen af connemaraponyer. Ridelighed er først
noget, der lader sig afsløre under rytter, hvorfor et godt temperament som avlshoppe eller hyggepony på
ingen måde kan sammenlignes med høj grad af ridelighed. Dette er også årsagen til, at vi tester alle avlsdyr,
hopper såvel som hingste, under rytter inden de indsættes i vores avlsprogram. Kun på denne måde sikrer
man, at det er kvalitet, man avler, og ikke blot reproduktion.
Efter en lækker frokost begyndte det at strømme til med gæster til det brag af et jubilæums- show, der for
alvor skulle markere vores 20 år i avlen af connemara-ponyer. Henset til den aktuelle pandemi og forsamlingsforbuddet på 100, havde vi hele tiden
overblik over antallet af tilskuere, og selvom
det var faretruende tæt på, var der på intet
tidspunkt over 100 mennesker samlet på tribunen på én gang. Vi kunne derfor drage et
lettelsens suk, og starte op på det flotte show
med smukke connemaraponyer i fokus.
27 smukke ponyer blev på dagen fremvist i
en skøn potpourri, der stadfæstede de avlsmål, vi altid stræber efter; connemaratype,
elegance, skønhed og ikke mindst særdeles
gode brugsegenskaber.
3 avlshingste kåret i klasse 1 blev på dagen
fremvist, herunder den 3-årige præmiehingst
Rickamore Surf Sparrow (Grange Finian
Sparrow/ Grange Topaz Surf/ Callowfeenish Mairtin), hvis mor er helsøster til den
berømte GRANGE SURF SPARROW.
Den 3-årige hingst er
58

Skærgårdens Dark Night

kun blevet redet let hen over sommeren, og
blev trods den unge alder, og udsigten til de
mange publikummer fremvist under rytter med
en knusende ro, og et overskud, der markerer
hvilken kvalitetshingst han er.
Den 6-årige hingst Skærgårdens Dark Night
(Wirtsmühle Delaney’s/ Barholts Evita/
Frederiksminde Hazy Marvel) havde sin sidste
offentlige optræden på dansk jord, idet han kort
herefter tog turen til sine nye ejere i Frankrig.
Dark Night afsluttede sin tid i Danmark
med bravour, og sejlede med sin rytter Signe
Kyhl Gøtske komplet ubesværet over de store
forhindringer, og beviste at han foruden at se
Rickamore Surf Sparrow
godt ud har kapacitet til de helt
store konkurrencebaner. Wirtsmühle Delaney’s
har for længst slået fast, at han er en af de allerbedste connemara-hingste i Europa! Ikke blot med egenresultater, adskillige Championtitler og imponerende resultater på dressurbanerne, men også i avlen, hvor
han på trods af ganske få afkom, idet han har koncentreret sig om sporten, er far til foreløbigt tre klasse
1 hingste, adskillige Champion-titel vindere, og 1. klasses hopper, herunder bl.a. den berømte og ovenfor
nævnte HOYS-Champion Skærgårdens Delicious Love. Delaney’s manifesterede med et imponerende
dressurprogram, hvorfor han er én af de allerbedste, og tryllebandt publikum med nogle af de allersværeste
dressurøvelser, som piaff, passage og hans absolutte spidskompetence; dobbelt-galoppiruetter. Øvelser som
kun de få connemaraponyer har kapacitet og ridelighed til at udføre. Delaney’s dansede og lod til kun at røre
jorden af ren høflighed i de imponerende frie traver, hvor rummelighed, takt og skulderfrihed blot var nogle
af tillægsordene, man kunne benytte til at beskrive kvaliteten.
7 af stutteriets connemaraføl blev ligeledes fremvist, og det imponerende hoppeføl Skærgårdens Easy To
Love (Tullanna Cormack/ Skærgårdens Dream of Love/ Wirtsmühle Delaney’s) stjal showet med sine helt
sublime bevægelser og sin charmerende attitude. Easy To Love lod ingen tvivl stå tilbage om, at hun er
prototypen på en connemarapony til fremtiden
med både type, elegance og brugsegenskaber
helt i top. Derudover var det tydeligt, at to af
stutteriets hingsteføl er stemplet med mærkatet
”hingstepotentiale”, den ene nu med en fremtid
i Tyskland, og den anden i England.
Lene Lykke Olesen fremviste hoppen
Skærgårdens Irish Love (Frederik/ Nygaards
Mona/ Tootle U) i et fantastisk show, der viste
et rørende samspil mellem hest og rytter, hvor
Lene med sit kropssprog og kun en cordeo om
halsen på Irish styrede Irish rund i en smuk
samlet trav i et flot dressurprogram. Lene og
Irish har med
85.000 følgere på instagram i særdeleshed
været med til at sætte fokus på den smukke
connemara- pony, og vi er hende og familien
dybt taknemmelige for at varetage vores afkom
på allerbedste vis.
Skærgårdens Easy To Love
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6 ungdyr med fantastiske blodlinjer,
herunder bl.a. Eden Park D’Argan, Dexter
Leam Pondi og Wirtsmühle Delaney’s
gav publikum et kig ind i fremtiden.
2-års hingsten Skærgårdens Date Night
(Wirtsmühle Delaney’s/ Barholts Evita/
Frederiksminde Hazy Marvel) viste i
særdeleshed gode takter, og gjorde fremtiden
endog særdeles spændende at kigge ind i,
idet han netop så smukt forener de klassiske
connemaratræk med fantastiske smidige,
rummelige og taktfaste bevægelser.
9 avlshopper fandt sig ligeledes godt til rette
i spotlightet; avlshopper der tilsammen
1-års hingsten Skærgårdens Dance Night
indtil nu har opfostret 6 klasse 1 hingste,
(og flere på vej), et hav af 1. klasses hopper, adskillige Champion- og Best In Show titler, herunder HOYSchampion i England, samt flere afkom med flotte resultater på ridebanerne. Elitehoppen og stamhoppen
Barholts Evita blev med sin sidste offentlige optræden hyldet, som den uundværlige dronning af stalden,
hun i en lang årrække har været, og det var et bevægende øjeblik at se hende i hallen side om side med flere
af sine børn, børnebørn og oldebørn. Avler Aase Nielsen blev ligeledes hyldet for et flot avlsarbejde, der i
særdeleshed har skabt fundamentet for Stutteri Skærgårdens avl. Vi er Aase evigt taknemmelige for at vi i sin
tid fik lov til at købe hende.
Det fantastiske show afsluttedes med champagne og lotterispil med mange flotte gaver, herunder bl.a. en
bedækning hos en af stutteriets hingste. Samtidig blev det afsløret, at hingsten Wirtsmühle Delaney’s løb
af med titlen som publikumsfavorit, mens den skønne hoppe Skærgårdens Irish Love og det imponerende
hoppeføl Skærgårdens Easy To Love åndede ham lige i nakken.
Lørdag aften fejrede vi med festmiddag og 100 spisende gæster, og snakken gik livligt om bordet, mens dages
indtryk blev diskuteret og fordøjet. Søndag morgen fik vi en privat guidet tur på den store internationale
hingstestation Blue Hors, inden vi tog afsked med og sagde på gensyn til vores udenlandske gæster.
Med dette skriv ønsker vi at sige TAK for al den positive opmærksomhed, og al den INTERESSE og
OPBAKNING vores Stutteri har
oplevet de seneste måneder, og de
seneste 20 år. Vi er overvældet og
ydmyge over, hvor stor betydning vores
ponyer har haft for connemaraponyavlen, og at vi igen har formået at
sætte Danmark og den danske avl på
verdenskortet. Vi er rørte over, at vi i
vores arbejde kan inspirere så mange
mennesker i avlen og omgangen med
connemaraponyer, og håber at fortsætte
med dette i mange år endnu. Endelig
skal lyde et dybfølt og kæmpestort TAK
til alle vores uforglemmelige ponyer. I
giver os så meget!

2-års hingsten Skærgårdens Flash Night
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Mange hilsner fra Team Skærgården
www.skaergaarden.dk

STUTTERI AC-ENGVANG
I det forrige århundrede, helt præcist år 1994, besøgte jeg stutteri Hesteklewa v. fam Kaas & Hemmingens.
Der forelskede jeg mig i en dunfarvet pony, som tilfældigvis var en Connemara
(Elmely’s Nicole). Det blev starten på Connemara stutteriet AC-Engvang.
Efterfølgende blev Øxenholm Sleepy Eyes og Bækkens Bracing købt. Jeg købte dem af Lene Vedsegaard,
som have arbejdet på stutteri Øxenholm. Lene havde en drøm om at avle 1. klasses ponyer. Denne drøm fik
jeg mulighed for at føre videre.
Her i år 2020 kan jeg tænke tilbage på nogle fantastiske år som avler. Aldrig havde jeg forestillet mig at
blive avler på det niveau jeg har nået. Og slet ikke tage imod så mange AC- føl … Har rundet mere end 50
Connemaraføl!
Glemmer aldrig min kårings debut. Gitte Engel og jeg pudsede, striglede, vaskede og trænede pony på det
vi troede man skulle. Vedr. påklædning havde vi læst os frem til at man havde grønt og hvidt tøj på. Men vi
byttede om, så vi havde grønne ridebukser og hvide bluser på.
Efterfølgende har vi ikke haft ridebukser på til en kåring og slet ikke grønne bukser.
Til trods for vores misforståelse kom vi hjem med flere placeringer samt BIS (Øxenholm Sleepy Eyes). I hvor
jeg græd ved præmieoverrækkelsen. Og da min familie kom, troede de, at det var gået dårligt. De plejede
ikke at se mig så rørstrømsk.
Den irske dommer glemte os aldrig, måske p.g.a jeg græd – smile. Nogle år senere tog vi med på en fælles
Connemara rejse til Clifden. Da vi skulle besøge hans stutteri, spurgte han straks, om Øxenholm Sleepy Eyes
ejer var med.
Jeg må indrømme at det er nu ikke den eneste gang jeg har grædt glædestårer. For sikken mine AC-ponyer
har høstet gode resultater. Jeg er en glad og stolt opdrætter.
Jeg har erfaret, at det tager mange år, førend man kan se sit avlsresultat ved kåring og show. Og endnu
længere tid ved ride resultater. Ponyen skal tilrides, uddannes og så skal den helt rigtige rytter findes, for at få
en ekvipage som kan klare sig på stævnepladserne.
Det vil være umuligt at nedskrive alle resultater. Men et par højdepunkter kommer her.
Ved Connemaraforeningens
50 års jubilæumskåring i 2014,
bestilte vi en vognmand og
rejste fra Bornholm med vores
dejlige hoppe AC-Sille Yemanja
Engvang C 960 e. Skousboe
Morning Rock u.a. AC-Soft
Jewel af Engvang.
Hun klarede sig ganske godt.
Vandt alle klasserne hun var
tilmeldt, på nær dem hvor den
irsk fødte avlshingst Kilpatrick
Boy deltog. Der tabte hun
med et mulehår – smile. Hun
kæmpede ellers bravt. Men hun
havde ikke prøvet at rejse før.
Så hun havde tabt sig meget på
rejsen.
Der skal dog tilføjes, at vi intet havde imod, at tabe til Kilpatrick Boy. Og stor var min glæde, da han nogle
år senere flyttede til Bornholm, ind i vores stald. Nogle skønne AC føl har vi fået efter ham. Tak til stutteri
Nørlund som gav os mulighed for at købe ham.
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I år 2019 havde vores pony
AC-Star Quickie af Engvang
(Skatholm Thunder Ball u.a.
AC-Sille Yemanja Engvang/
AC-Soft Jewel af Engvang) med
Freya Engmann kvalificeret
sig til at starte EM i military
CCIP2*i Strzegom i Polen (til
orientering er det den højeste
ponyklasse i military). Stolt ???
ja mon ikke! Og sikke de fløj
over forhindringerne. Desværre
fløj de så meget, at de glemte
at følges ad på næst sidste
forhindring.

Ude i den store verden vil man kunne læse AC i flere stambøger. Der kan nævnes Irland, Frankrig, Tyskland,
Sverige, Californien…….
Her i år 2020 er jeg flyttet (uden mine ponyer, de er blevet). Jeg har lavet generationsskifte med yngste søn
og svigerdatter. Ingen af dem er hestetosset, men de har to døtre og farmor gør alt for at påvirke dem…….
Jeg har renoveret et hjem 200 meter fra mit gamle hjem, hvor det er muligt at nyde sit otium. Så jeg har
stadigvæk udsigt til mine ponyer ude på marken.
Føl fra 2020
Forrest AC-Belle
IS af Envang.
Derefter
AC-Hilpatricks
Son af Engvang e.
Sille Yemanja af
Engvang.
Og sidst ACBelle Garcia
af Engvang e.
AC-Betti Woman
af Engvang. De
to sidste afkom e.
Kilpatrick Boy.
Nyder denne udsigt og i år er der et helt specielt hoppeføl. Hun har et stamtræ med mange ” AC”.
Hun hedder AC-Belle IS af Engvang.
Far: AC-Sherman (Æ) af Engvang u.a. AC-Star Quickie af Engvang/AC-Soft Jewel af Engvang/Øxenholm
Sleepy Eyes.
Mor: AC-Belle Rose af Engvang u.a. AC-Blooming Nipy af Engvang/ Bækkens Bracing
Ja man kan sige, at det blev til en seriøs forelskelse år 1994. Og ikke mindst i racens helt fantastiske, kærlige
og omgængelige sind.
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Samtidig startede der venskaber med nogle fantastiske hestemennesker……. Og uden disse venskaber,
hjælpere og købere af mine ponyer, havde mit stutteri ikke opnået det, som jeg kan tænke tilbage på.
Mange navne kunne jeg skrive og et par stykker er allerede nævnt, men må lige nævne Anne Marie Kaas og
Kenneth Hemmingsen, Lene Gøgsig Nielsen, samt Gitte og Ulrich Nielsen. Har altid kunnet ringe til jer og
få vejledning og hjælp.
Snart kan vi springe ind i år 2021. Det
bliver spændende, hvad det nye år vil
bringe.
I de sidste mange år, har jeg kun avlet
på eget opdræt, så helt slippe min avl
kan jeg ikke.
Den ældste af mine nulevende hopper,
er 21-årige AC-Silver Light af Engvang
(e. Lærkens Cascade Dawn u.a
Øxenholm Sleepy Eyes), så en lille stald
må der nok opføres ved mit nye hjem.

Stutteri AC-Engvang
v. Anette Schou-Lund Sdr. Landevej 36 – Balka 3730 Nexø, Bornholm.
Facebook: Stutteri AC-Engvang - Connemara

63

DEJLIGE CONNEMARAPONYER
Da vi savner at kunne sætte billeder i Årbogen fra de mange skuer m.m., kommer her en lille kavalkade af
billeder fra forskellige situationer.

2004 Kåring: Hedehusets Mulgatawny CH 101
e. Rebel Justice u.a. Hedehusets Bechan/Hedehusets
Chan-Roa. Han opnåede 1 års avlsgodkendelse i 03.

2006 Store Hestedag: Enghøjs Golden Tracy
e. Frederik u.a. Hedevejens Complicate/
Øxenholm Geronimo.
2006 i Tyskland:
Ravnsholt Diablo CH 85
e. Lærkens Callaghan u.a. Lindelygårds Flicka/
Øxenholm Godot.
Diablo er solgt til Irland.
Foto: ?

2006 Kvalitets Bedømmelse:
Rydholms Damon
e. Lærkens Callaghan u. a. Baunely’s Daffodil/
Teglstrup Duke.
Damon blev her redet af Berit Juul Jensen.
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2008 Kvalitets Bedømmelse:
Maskenkol’s Calimero
e. Hedehusets Chan-Roa u.a. Maigaardens
Skibbereen/
Rosenaharley Lavelle.
Redet af Belinda Jensen.
Calimero er B-pony i dressur.
Foto: Ebba Nørgaard

2008 Kvalitets Bedømmelse:
Bredemadgårds Top Call
e. Lærkens Callaghan u.a. Topgirl/ Øxenholm
Topsider.
Top Call blev redet af Julie C. Elming.
Billedet er taget på Roskilde dyrskue.
Foto: ?

2008 Plageskue på Dorthealyst:
Innellan Kestrel S 108
e. Spinway Comet u.a. Abbeyleix Swan/
Ballydonagh Rob.
Kestrel var ejet af Reci Bech og blev efter flere år
i avlen kastereret.
Han er død i 2020.

2009 Stutteribesøg:
Glencarrig Fionn CH 108
e. Castlestrange Fionn u.a. Coosheen Breeze/
Coosheen Finn.
Fionn var ejet af Lisbeth Jensen og Nils Munck,
Mørkhøj Connemara.
Han er nu tilbage i Irland.
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2011 Kåring: Brunskær Sweetie e. Lærkens Catch 2011 Show: Brusnkær Smuttie e. Hazy Dawn u.a.
Me u.a. Brunskær Smuttie/Rosenaharley Mac Milo. Holens Smut/Rosenaharley Mac Milo.
Mor og datter - begge ponyer tilhørte Bitten Andersen, stutteri Brunskær. De er desværre ikke mere.

2012 Show: Nørlunds Pretty Woman e.
Øxenholm Chess u.a. Lykkesholm Parma/
Hamlet of Oakleigh. Hun ejes af Kirsten
Jensen. (Her 20 år gammel).

2013 Kåring: Mørkhøjs Minnie M e. Lærkens
Catch Me u.a. AC-Betti Woman af Engvang/
Skousboe Morning Rock, ejet af Ritt Nygaard.
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2012 Show: Pilgaards Clover e. Frederik u.a. Pilgaards
Jessica/Hedehusets Chan-Roa.

2013 Kåring: Hedegårdens Helene e. Teglstrup
Duke u.a. Tobæks Camilla/Hesselholt’s Leeroy,
ejet af Annemette Slorup.

2013 Kåring og Show:
Kåringens Bedste Pony og
Champion 2013
Albertshøj Conradine e.
Coosheen Finnegan u.a.
Frederiksminde Camilla/
Øxenholm Matador.
Ejet af Merethe og Niels
Dyrlund, stutteri Albertshøj.

2014 Roskilde Dyrskue:
Teglstrup Baroness e.
Øxenholm Hawkeye u.a. Red
Baroness/Island Duke
Ejet af fam. Larsen, stutteri
Teglstrup.
Baroness er her 25 år.

2014 Roskilde Dyrskue –
Jubilæumsopvisning.
Sally Slichting stod i spidsen for
en meget flot opvisning med 11
Connemaraponyer.
Her er det Sally’s 2 døtre der
rider, Jade og Silje. Silje rider på
Elmely’s Jerico e. Hedehusets
Bencorr u.a. Elmely’s Jasmin/
Pilgaards Sammy Jr. (Den
mørkskimlede pony), mens Jade
rider på Magi Af Myreby e.
Skousboe Morning Rock u.a.
Nørgårds Maynilla/Øxenholm
Geronimo (Den hvide pony).
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2014 50-års Jubilæums Kåring og
Show:
Siw Kaas på Hesteklewa
Wendy e. Pilgaards Sammy Jr.
u.a. Hesteklewa Wild Wood Wish/
Øxenholm Godot.
Det er sjovt at se lille Siw her – i
dag er hun en af Danmarks bedste
militaryryttere, der også klarer sig
på højt plan Internatio-nalt.
Wendy har først gået på toplan
med søster Mai og siden med Siw.
Hun har bl.a. vundet DM i military.
Derudover er hun er kåret i I. kl.
med Medalje.
Anne Marie Kaas kan med rette
være stolt af sine 2 døtre ridende
på I. kl. hoppe af egen avl.
2014 Tyskland
AC-Samson (Æ) af Engvang
(Skousboe Morning Rock x AC_
Soft Jewel af Engvang/ Øxenholm
Godot).
Han blev solgt som ungdyr til
Tyskland, hvor han opnåede
kåring.
Han er ejet af familien Reimann,
stutteri Hohnhorst.
Foto: ?

2015 Plageskue Dorthealyst:
Hohnhorst Jordan
(Hesselbjerggård Justice x Enghøjs
O’Hara/ Frederiks-minde Hazy
Marvel).
Jordan er kåret i Tyskland.
Han er far til den meget
talentfulde militarypony
Hesteklewa Be My Best Smokey.
Han var her ejet af Karen Louise
Jørgensen.
Han er i dag kastereret og solgt
som ridepony.
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2015
Sternbergs Marvin CH 110
e. Skousboe Morning Rock
u.a. Renate Vom Donaumoos/
Dolomit.
Marvin var ejet af Langtoftegård
Hestecenter v/Annette V.
Fritzbøger på indeværende
tidspunkt, men er nu solgt til
Finland.
Foto: Jørgen V. Fritzbøger.

2016 Military DM: Paradisets Jolene (Barholts
Blue Shadow x Hesteklewa Chiquitita/Øxenholm
Godot) redet af Julie Kofoed-Dam. Foto: ?

2018 Connemara-dag: Frederiksminde
Marilyn
(Hazy Dawn x Frederiksminde Mellow/Hamlet
of Oakleigh) ejet af Naja Svane.

2017 Show: Skærgårdens Epic Love (Wirtsmühle Delaney’s x Enghøjs Red Scarlett/Coosheen
Finnegan ejet af Line Børner.

2018 Connemara-dag: Springers Cassiopeia (Poetic
Justice x Frederiksminde Crown Princess/Kippure Cashel
ejet af Charlotte Thoft.
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2019 Springstævne:
Dambækgård Kiral
(Kilpatrick Boy x
Hedegårdens Desiree/
Teglstrup Duke).
Kiral er ejet af familien
Toxværd og rides her af
datteren Karen.
I Karens pony-tid er
det blevet til mange fine
resultater.
Foto: ?

2019 Konfirmation: Thygårdens O’Malley (Lærkens Callaghan x Gena Supreme/Øxenholm Godot)
Redet af Clara Cassau Larsen. Foto: ?

2019 Connemara-dag: Elmely’s Dancing River
(Kingstown Boy x Elmely’s River Dance/Pilgaards
Sammy Jr.) ejet af Lise Bjerregård.
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2019 Hegnsly Chikira (Øxenholm Markbook x
Pilgaards Chiquita/Maigaardens Killian). Leaset
af Sussie Von Baden Mechtild-Adler. Foto: ?

2019 Connemara-dag: Hesselbjerggård Manila
(Hohnhorst Jeremy x Pilgaards Maybie/ Hedehusets Chan-Roa) ejet af Janne Nielsen.

2019 Ridestævne.
Nyholts Dundee
(Kilpatrick Boy x Nygaards Lady/ Tootle
U).
Ejet af Mette Have Larsen-Ledet.
Dundee har opnået mange flotte
resultater. I 2018 var han med til at vinde
GULD for hold ved Nordisk Mesterskab
og individuelt opnåede han BRONZE
med Silke Andersen på ryggen.
Han blev solgt i 2019 og har fået Anna
Ledet-Larsen som rytter. Deres debut fik
de i nov. 2019 og indledte samarbejdet
med at blive KLUBMESTRE. Trods
covid-19, er der også opnået flotte
resultater i år.
Foto: ?

2020 Tyskland:
Mørkhøjs Montana Boy (Kingstown
Boy x AC-Betty Woman af Engvang/
Skousboe Morning Rock) er opdrættet
af Lisbeth Jensen og Nils Munck,
Mørkhøj Connemara og ejet i Tyskland.
Historien er, at ved kåringen i september,
deltog Lisbeth og Nils med Mørkhøjs
Meteor. Til samme kåring kom også
en hingst fra Tyskland. Da de tyske
deltagere ser kataloget, opdager de, at
der er en hingst (Meteor), med samme
afstamning som deres ”Monty Boy”. Det
gav anledning til udveksling af ”historier
om Monty Boy”.
Han er født i 2012 og blev solgt som ung.
Han er i dag vallak og en meget dygtig
ridepony for deres børn. Han bruges
både til skovtur, springkonkurrencer og
dressur.
Her følger 3 gamle billeder, som jeg i
tidernes morgen har fået tilsendt.
Ponyer som også har deltaget på
internationalt plan.
Den 1. er:
Patrick e. Øxenholm Topsider u.a.
Grace/Cocum Jackpot – født i 1990.
Ejet af Karin Johansen og redet af
Charlotte Johansen.
Ekvipagen har flere gange deltaget ved
Olympiske Lege for handicappede.
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Den 2. er:
Lærkens Czardas e. Rory Ruadh
u.a. Maigaardens Cait/Padraig of
Rosenaharley - født i 1980.
Billedet viser Czardas redet af
Birgitte Zachau til EM i dressur i
1987 i Frankrig. De opnåede en 6.
plc. i M.
Samme år blev han nr. 2 ved DM
redet i FEI82.
Czardas har opnået mange flotte
resultater ved landsstævner samt
Internationalt. Han var A-pony i
dressur.

Den 3. er:
Bøgegårdens Calibra
e. Earl of Doon u.a. Øxenholm
Clare/ Øxenholm Godot.
I 2018 skrev hans ejer Cecilie F.
Nielsen til os:
Calibra er født 1989 og bliver 29
år d. 12. maj. Han er A-pony i
Military.
”Mine forældre købte ham i sin
tid til mig. I mine ponyår nåede
vi på landsholdet i Military, hvor
vi både har vundet Danmarks
Mesterskabet i 2006 samt været til
EM i Frankrig.
Vi blev nr. 2 i holdkonkurrencen
ved NM i Finland og nr. 8
individuelt ved NM i Sverige.
Derudover har vi vundet ved Internationalt stævne - vi har i det hele taget haft nogle fantastiske oplevelser
sammen.
Efterfølgende har Calibra også redet på landsholdet med en anden rytter, der lånte ham.
Nu hygger han på pension med at blive nusset og græsser - den vildeste, sejeste og modigste pony. Han er så
elsket.”
Det har været svært at vælge mellem de mange billeder jeg har, men jeg håber I nyder synet af nogle af de
smukke ponyer, vi har i Danmark.
Der hvor ejer mangler, er det fordi jeg ikke har kendskab til nuværende ejer.
LGN
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MINDER FRA SPRING FESTIVAL I CLIFDEN
Jeg vil også gerne bidrage med lidt billeder fra gemmerne. Jeg vil benytte lejligheden til at slå et slag for (også)
at tage til Irland på andre tidspunkter end i august. I 2012 og 2015 har jeg været afsted til Spring Festival
i Clifden. i 2012 kombinerede vi det med en tur i Dublin, hvor vi var til St. Paddy’s Day Parade - det er
absolut også et besøg værd, omend det nok ikke bliver aktuelt igen her i 2021. I 2020 var paraden aflyst.
I 2015 var jeg afsted alene - og senere på foråret var William og jeg sågar i Clifden uden at det var for at se
på ponyer. Jeg har aldrig fået gjort så meget ved billederne, vi har fået taget, så nu kunne jeg jo passende
benytte lejligheden. Vi skulle jo nødigt have en årbog helt uden Clifden i ;)

Der er heldigvis åbent på museet i Clifden når der er Spring Festival også. Det er absolut et besøg værd. Man
mærker historiens vingesus, og kan for eksempel se Cannon Balls gamle sadel, eller som her Cregg Lassies
seletøj og rosetter som hun og hendes afkom har vundet. Mine egne hopper er af Cregg Lassie-familien, så
det gør det ekstra interessant for mig.
Da vi besøgte museet i 2012 var vi så heldige at møde Pat Lyne derinde, og fik også købt nogle signerede
bøger med hjem.

Der er hingstekåring i løbet af Spring Festival. Jeg må tilstå, at jeg ikke ved hvem ponyen på billedet er, men
det er den eneste jeg har, der springer fra den vinkel - for pony tog springene den omvendte vej ;)
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Da vi var der i 2012, var der en clinic omkring tilridning og træning af connemaraponyer. Hoppen var en
5 års efter Lærkens Cascade Dawn, så vidt jeg husker. Hun blev vist solgt i forbindelse med arrangementet der var nogen af tilskuerne der spurgte til hende.

Der plejer også at være spændende foredrag, i 2012 var det Pat Lyne der fortalte om Michael O’Malley og
hans rejse til Olympia i 1912, for at præsentere connemaraponyen. I 2015 var der et om HWSD, hvor Sheila
Ramsay var kommet hele vejen fra New Zealand for at fortælle om det.
Derudover skulle der have været et foredrag der kom ind på Danmark og Sverige, men hende som skulle
have holdt det måtte melde afbud, og i stedet fortalte Clare Oakes om sin tid som rytter for Stanislaus Lynch.

Søndag er der jo naturligvis hingsteparaden. I 2012 var vores metode til at identificere hingstene endnu
ikke så snedig, så det er ikke alle hingste jeg ved hvem er. En del har har vi heldigvis fanget et billede med et
katalognummer på ved et tilfælde. Jeg har dog bare valgt at sætte dem ind som de er.
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De fleste hingste vises frem for hånd, men enkelte vises også under rytter. Vejret var vi ret heldige med, og
det var fint solskin næsten hele dagen.
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Til paraden i 2015 var vejret knap så godt, og det ses tydeligt på billederne at den gode fotograf var blevet
hjemme ;) Men lidt er det da blevet til. Til gengæld er der godt styr på hvem ponyerne er denne gang.
Til venstre er det her Rogaire Na Locha (Rynn Richard/Glecarrig Sparrow).
Til højre er det Canal Fred (Monaghanstown Fred/Bunowen Beauty), som er oldefar til vores egen Auriklens
Conaire Mór. Con er først født i 2018, men det er sjovt at kigge tilbage på billederne alligevel.

An Claíomh Solais (Rynn Richard/Windy Day) til venstre. Lightening Star (Gwennic De Goariva/Westside
Mirah) til højre.

Til venstre, Hillside Joker (Monaghanstown Prince/Lærkens Cascade Dawn). Til højre er det navnkundige
Glencarrig Knight (Janus/Coosheen Finn), som godt et halvt år forinden blev Supreme Champion i Clifden.
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Andre firbenede har taget Showgrounds i brug efter
ponyerne er taget afsted.

Clifden er et smukt sted i sig selv.

Har man kondien i orden, så kan jeg anbefale en tur
opad Diamond Hill i Connemara National Park.

Man kan se til Kylemore Abbey fra Diamond Hill.
De har en utrolig smuk have, som også er et besøg
værd.

Ved D’Arcy Monument er der en fantastisk udsigt over Clifden.
TMP
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HWSD - INFORMATION OG VEJLEDNING
Den følgende artikel har været bragt før. Her kommer den igen, med få rettelser og tilføjelser.
Hoof Wall Separation Disease eller HWSD er en hovlidelse hvor hovvæggen skiller sig fra hoven. Lidelsen
er medfødt og recessiv. Det vil sige, at en pony skal have to kopier af genet - en fra hvert forældredyr - for
at sygdommen kan komme til udtryk. Genet kan altså bæres skjult og det er således ikke muligt at se om
en given pony er bærer og to tilsyneladende normale dyr kan derfor godt producere et føl der rammes af
lidelsen.
Der er stor forskel på hvor hårdt ramt hver pony, der lider af sygdommen, vil være. Nogle er så hårdt ramt at
de må aflives, mens andre kan opnå et stort set helt normalt liv.
Der er sket rigtig meget på HWSD-fronten de sidste år, og det er nu obligatorisk at teste hingste der
opnår kåring, samt alle føl født fra 2016. Dog undtaget føl hvor begge forældredyr er testet negative for
sygdommen.
Jo flere dyr der er testet, jo mindre bliver risikoen for, at der fødes syge dyr. Derfor må det anbefales at
avlsdyr testes og at man ikke parrer et utestet dyr med et dyr, som endnu ikke er testet eller som er bærer af
lidelsen.
Det er ydermere vigtigt at pointere, at man ikke bør udelukke dyr, som bærer lidelsen, fra avlen.
Connemaraponyen er i forvejen en race med en relativt lille genpulje og hvis man sorterer dyr fra, vil man
gøre genpuljen endnu mindre. Den bedste fremgangsmåde vil være at sørge for, at anvende ponyer der
er fritestet til parring af ponyer der er bærere af lidelsen. På den måde sikrer man højest mulig genetisk
diversitet i racen, men undgår alligevel at der fødes syge dyr.
På Facebook kan findes der en gruppe ved navn HWSS (Hoof Wall Separation Syndrome) hvor der kan
findes mange yderligere informationer, bl.a. en del billeder og erfaringer fra ejere af syge dyr og hvilke
tiltag de gør sig for, at disse dyr skal have så normal en hverdag som muligt. Derudover er der også for
nyligt oprettet en hjemmeside med yderligere information, heriblandt stutterier der erklærer at de vil bevare
diversiteten i racen, kun avle på testede ponyer, vil undgå risikoen for HWSD/HWSD-føl og at man ikke
tilbageholder status på sine avlsdyr eller ponyer man har til salg. Man kan besøge siden på www.connemarahwsd.com. Her kan man også tilmelde sig listen. Hjemmesiden er på engelsk.
Der er flere forskellige steder man kan få testet for HWSD. I år har SEGES tilbudt at man kan få testet føllet
igennem dem i forbindelse med registrering. Det koster 450 kr inkl hårudtagning, forsendelse og analyse. Det
er en nem løsning, hvis man selv er lidt tilbageholdende i forhold til fremgangsmåden.
Har man mod på selv at tage hår ud, så er der lidt penge at spare ved at gøre det selv. Ved UC Davis i USA
koster det 40 dollars, i skrivende stund svarer det til cirka 250 kr. dertil kommer forsendelse - sidst jeg sendte
to prøver kostede det 30 kr med Post Nord - og papir og kuverter. Fremgangsmåden er relativt nem. Man
bestiller og betaler på hjemmesiden og får tilsendt dokumenterne på sin mail. Man udskriver herefter en
importtilladelse og papirer til at sætte hårene på. Man skal bruge 20-30 hår med rod. Det er meget vigtigt at
understrege at roden skal være på håret, og man må derfor ikke bare klippe hår af, de skal hives ud med rod.
De sættes fast på anviste område på papiret med tape, papiret foldes som beskrevet på dokumentet og lægges
i kuverten. Importtilladelsen sættes udenpå kuverten. Det tager selvfølgelig lidt før brevet når USA, men de
har en ret hurtig svartid. Jeg har selv fået svar indenfor to uger.
Der er også mulighed for, at bruge Weatherbys I Irland. Hertil har jeg også sendt, det var en smule billigere,
men svartiden var længere selvom brevet ikke skulle udenfor Europa. Der var ikke nogen tilgængelig
vejledning hos laboratoriet, og det var ikke muligt at bestille testen direkte på hjemmesiden, kun ved
henvendelse.
Derudover findes der også andre muligheder, som f.eks. Animal Genetics i England eller Center for Animal
Genetics i Tyskland. På connemara-hwsd.com kan man se en liste over laboratorier der tilbyder testen.
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Er der noget man er i tvivl om, så vil jeg meget gerne hjælpe, både i forhold til selve testen men også til at
forstå eventuelle testresultater. Skriv en mail på connemara@capall.dk.
TMP
Nedenstående skema forklarer mulige kombinationers udfald:

N/N N/N N/N

Hvis begge forældredyr
er frie for sygdommen vil
alle afkom efter disse også
være frie.

N/
HWSD

N/N

N/
HWSD

N/N

N/
HWSD

Hvis det ene forælderdyr
er fri for sygdommen og
det andet er bærer, så er
der 50 % risiko for, at afkommet vil være bærer.

N/N

HWSD/
HWSD

N/
HWSD

Hvis det ene forælderdyr
er fri for sygdommen og
det andet er sygt, vil alle
afkom efter disse være
bærere af sygdommen.

N/
HWSD

N/
HWSD

N/N

N/
HWSD

N/
HWSD

HWSD/
HWSD

N/ HWSD/
HWSD HWSD

HWSD/
HWSD

HWSD/
HWSD

HWSD/
HWSD

N/N

N/ HWSD/
HWSD HWSD

N/ HWSD/
HWSD HWSD

Hvis begge forældredyr er
bærere af sygdommen, er der
25 % chance for, at afkommet
vil være fri, 25 % risiko for, at
det vil være sygt, og 50 % for
at det vil være bærer.
Hvis det ene forældredyr er
bærer af sygdommen og det
andet er sygt, vil der være 50
% chance for at afkommet er
bærer og 50 % risiko for, at
afkommet er sygt.

Hvis begge forældredyr er
syge vil alle afkom efter
disse også være syge.
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AURIKLEN CONNEMARA
- AV L M E D H J E R N E O G H J E R T E

Avl af kvalitetsponyer med et temperament, der tilgodeser hele familiens behov.
Vi kan følges på:
www.auriklen.dk
Auriklen Connemara
auriklenconnemara
Kontakt Gyrithe Stilling - 40122968/connemara@auriklen.dk
Theresa Maria Philipsen - 30308596/connemara@auriklen.dk

Boris Butik - varer

Størrelse

Vejl. pris

Bog - Farve og aftegn af Anna Aaby

10,-

Bog - C-nøgle af Anna Aaby

20,-

Chronicle

25,-

Hingstebog

300,-

Stambøger (7 indbundne, 5 ikke indbundne)

50,-

Hingstebog

300,-

Årbog - nyeste

160,-

Årbøger - tidligere

50,-

Klistermærke - rundt

Lille

10,-

Klistermærke - rundt

Mellem

15,-

Klistermærke - rundt

Stor

40,-

Streamer - bil (2 for 50,-)

40,-

Pude/Tæppe - fleece

150,-

Nøglering m. mønt til indkøbsvogn

20,-

Paraplyer

50,-

Taske - mulepose

50,-

Taske - sort med logo

100,-

Pasetui

150,-

Grime - grøn

Føl/Cob

35,-/40,-

Grime - grøn med guldstribe

Cob

50,-

Sadelunderlag - Catago - hvid

Kombi

400,-

Sadelunderlag - Catago - hvid med sølvkant

Kombi

400,-

Polo - grøn

S/M/XL

175,-

Polo - grøn med hvide striber

XXL

200,-

Fleecejakke uden hætte

L/XL

200,-

Sweatshirt - grøn med rund hals

L/XL/XXL

250,-

Sweatshirt - grøn med V-udskæring

M/L

250,-

T-shirt - grøn

M/L/XL/XXL

75,-

T-shirt - grøn - børn

9-11 år/12-14 år

75,-

T-shirt - hvid

XXXL

75,-

T-shirt - hvid - børn

8-10 år

75,-

Vest - hvid

Large

250,-

Alle priser er vejledende.
Henvendelse til
Kirsten Jensen
kmljensen@hotmail.com
24 27 91 98
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UDVALG
Region Bornholm
Formand

Region Sjælland
Formand

Anette Schou-Lund

Christina Mattsson

ac-engvang@lund.tdcadsl.dk

connemarasjaelland@gmail.com

56 49 34 54

21 44 07 06

Region Jylland
Formand

Kasserer

Theresa Maria Philipsen

teglstrup64@hotmail.com

connemara@capall.dk

28 57 01 69

Tina Teglstrup Rysgaard

30 30 85 96

Øvrige
Sekretær

Lene Larsen

Gyrithe Stilling

54 43 10 63

gyrithe@auriklen.dk
40 12 29 68

Berit Jensen
50 22 01 89

Kasserer
Birte Ærenlund Andersen

Nanna Bang Hansen

b.aerenlund@gmail.com

nannabangh@gmail.com

75 96 06 35

60 49 54 53

Øvrige

Lisbeth Jensen

Pernille Kehren Bachstein

jensenlisbeth25@gmail.com

nillepkb@gmail.com

60 23 03 20

28 74 94 55
Lotte Fraugde
lottefraugde@gmail.com
20 40 26 46
Ditte Andresen
ditteandresen@godmail.dk
93 30 10 70
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ÅRBOGEN
Redaktør af Årbogen

Theresa Maria Philipsen - connemara@capall.dk - tlf. 30 30 85 96
Indlæg sendes til connemara@capall.dk. Overskrift Baskerville str. 16, brødtekst Baskerville str. 12 eller
Baskerville Old Face str. 12,5. Bemærk, det kan være nødvendigt at ændre skrifttypen på tilsendt materiale,
såfremt der ikke er anvendt den oplyste skrifttype. Det kan medføre at opsætningen på tilsendte ændres.
Dette gælder dog ikke annoncer. Af pladshensyn bør artikler om eget stutteri max. fylde 2-3 sider.
Indlæg til Årbogen 2021 modtages senest 01-10-2021.
Årbogen er medlemsbog for Avlsforeningen for Connemaraponyer i Danmark. Den udkommer en gang
årligt. Bogen er gratis for medlemmer, dog undtaget juniormedlemmer, som kan tilkøbe bogen. Årbogen
udleveres til Moderlandet Irland. Derudover kan den også findes på vores hjemmeside, hvor den kan ses af
alle.

Annoncepriser

Medlemmer 1/1 side			
1/2 side				
Ikke-medlemmer 1/1 side		
1/2 side				

300,00 kr
150,00 kr
500,00 kr
300,00 kr

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
Bagsidebillede: Kåringens Bedste Pony 2020
Nyholts Laureen
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ONNEMARA

DEN SMUKKE IRSKE PONY

