
Kære rytter eller hesteejer 

Vi glæder os meget til et gensyn med jer her til den anden UVM-samling. Det skal blive spændende 

at se, hvorledes udviklingen for jer og jeres heste har været den seneste måned. I er et godt og 

stærkt hold, og det vil derfor være marginalerne, der afgør hvilke ekvipager, der inviteres til den 

endelige udtagelse i juli måned umiddelbart op til den endelige tilmelding. 

Denne gang sætter vi jer alle i stævne på gårdspladsen på Vilhelmsborg. Desværre er der ikke så 

meget festivitas eller liv på anlægget, men arrangementet er åbent for alle interesserede – også 

barnevogne, hunde eller andre medbringende paraplyer ;-) Det skal understreges, at arrangementet 

sker for at udvælge de rette ekvipager til UVM 2015, hvorfor kommentarer sker individuelt til 

rytterne fra vore to dommere. Alle vil i lighed med den første samling tillige få et håndskreven notat 

med dommernes bemærkninger.  

Nåleøjet bliver stadigt mindre, og hvilke ekvipager, der får videre adgang til den endelige udtagelse, 

afgøres endnu en gang af vore kyndige dommere: Jesper Holst og Birthe Lyder. Denne gang rides 

det alderssvarende finale FEI-program, da det jo lykkedes jer alle til sidste samling at ride jer 

direkte ind i finalen, nemlig denne samling.  

Vi forventer, at hestene er flettet op, medens I ”nøjes” med almindeligt ridetøj og lader stævnetøjet 

ligge klar til senere. 

Bandager er ikke tilladt ligesom klokker, da vi her følger de regler, der gælder i Verden.  

Tidsplan vil også blive sendt til de respektive avlsforbund, således at de er tilgængelige på deres 

hjemmesider.  

Vi skal endnu en gang understrege, at der ikke er tale om et stævne, hvorfor der ikke gives 

karakterer. Til hver ekvipage er der denne gang afsat 12 minutter, således at der efter ridtet er tid til 

kommentarer fra dommerne til hver enkelt rytter.  

Besked om hvilke heste, der indbydes til den endelige UVM-udtagelse vil blive offentliggjort 

umiddelbart efter hver årgang. 

Skulle man have behov for boks eller overnatning, kan dette arrangeres ved at kontakte: 

vilhelmsborg@vilhelmsborg.dk  

Priserne er som følger:  

Boks: 400,- kr. 

Enkeltværelse: 450,- kr. 

Dobbeltværelse: 600,- kr. 

 

Arrangementet er åbent for publikum – men det understreges endnu en gang, at kommentarerne og 

bemærkningerne sker direkte dommere og ryttere imellem. 

Skulle I være nødsaget til at melde forfald eller er der ændringer, bedes I rette henvendelse hurtigst 

muligt. (Ane Marie: 23 35 29 47 og Barbro 41 69 49 00) 

Skulle I have spørgsmål eller ”løse ender”, som vi kan hjælpe med, må I endelig lade os det vide. 

 

God træning fortsat med hesten – og på rigtigt godt gensyn: 

Ane Marie Jensen & Barbro H. Saul 

mailto:vilhelmsborg@vilhelmsborg.dk


 

Tidsplan for 2. UVM-samling den 22. juni 2015 

5-års: 

16.00 Fiontini  Fassbinder – B. H. Romanov  Severo J. Lopez  

16.12 Fiontina  Fassbinder – B. H. Romanov  Andreas Helgstrand 

16.24 Tørveslettens Fifty-Fifty Fürstenball – Stedinger  Emma Ahlberg 

16.36 Højgaardens Sir Chantel Sir Donnerhall I – Friendship  Jan M. Christensen 

16.48 First Ballerina Macohl Fürstenball – Schwadroneur  Katrine Kraglund 

17.00 Egebjerggaards Dutchmann Sandreo – Sam-Sam  Astrid T. Grøn 

17.12 Vincent Maranello Blue Hors Zack – Blue Hors Future Cup        Thomas Sigtenbjerggaard 

17.24 Springborgs Acaia  Fürst Romancier – Rubin-Royal  Kathrine Springborg 

17.36 Vadestedet´s Daylight De Noir – Akinos  Silje Bakken 

 

6-års: 

18.00 Zardetto  Blue Hors Zack – Blue Hors Romanov Ferdinand Fisch 

18.12 Svalegårds Terra Tailormade Temptation – Stedinger Mette Svare Ehlers 

18.24 Gasolin  Blue Hors Doolittle – Tiberias  Sanne Henningsen 

18.36 Litvinenko Sjælstofte Imperio – Pidroneur  Anne Troensegaard 

18.48 Drisdal´s Co-Co Chanel Tailormade Temptation – Uffe Korshøjgaard Sandra K. Kærgaard 

19.00 Adrenalin Firfod Skovens Rafael – Zalmiak Firfod Helene Melsen 

19.12 Atterupgaards Capirossi Caprimond – Stedinger  Selina H. Solberg 

 

 

 

God træning fortsat med hesten – og på rigtigt godt gensyn: 

Ane Marie Jensen & Barbro H. Saul 

 


