
Landsskuet 2022 

  
Landsskuet 2022 var igen et landsskue hvor Den Jydske Hest var hesteracen 
med flest repræsenterede heste, 46 tilmeldte og 46 fremmødte – det var 
fantastisk. 
  
Endnu engang beviste den Jydske hest at den kan begå sig også over for de 

andre racer. 

Det blev til fem 24 points heste fordelt på en følhoppe, tre 3års hopper og en 2 

års hoppe. I fælleskonkurrencerne gjorde vi det også godt hele tre heste blev 

skuets bedste på tværs af racerne, nemlig 3 års hoppen Rangstrupgårdes 

Hertha fra Ellen Ekkelund Petersen, 2 års hoppen Artemis fra Helle Dalsgaard 

og endelig hingsteføllet fra Lars Bo Pedersen. Hertil kommer 2 gange bronze 

nemlig til følhoppen Louise Augusta fra Helle Dalsgaard og samlingen efter 

Dagmar ligeledes fra Helle Dalsgaard. Et kæmpe stort tillykke til alle udstillere.  

Årets show var i år i samarbejde med belgierne og efter lidt startvanskeligheder, 

synes jeg faktisk, vi kom godt igennem det og endnu en gang viste et show, der 

var andet end kvadrille. Tusind tak til Emilie og Bertram, som har stået for 

koordineringen og til alle deltagerne for jeres gåpåmod og omstillingsparathed.  



 

3 års fløjhingst, Sixten Sparre, JYH 2769, fra Gunnar Kristensen 

23 point + ærespræmie + vandrepokal til 2-3 års hingste fra Lene og Henning 

Kristensen 

 



 

2 års fløjhingst, Eros, fra Jørgen Elkjær 

23 point + ærespræmie  

 



 

Fløj følhoppe, Louise Augusta, HJY 21144, fra Helle Dalsgaard  

24 point + ærespræmie + bronze i konkurrencen om skuets bedste følhoppe + 

vandrepokal fra Gunnar Kristensen 



 

Fløj goldhoppe, Thorups Zenia, fra Gunda og Hans Jørgen Knudsen 

23 point + ærespræmie  

 



 

3 års fløjhoppe, Rangstrupgårdes Hertha, fra Ellen E. Petersen  

24 point + ærespræmie + skuets bedste 3 års hoppe + Vandrepokal til 3 års 

hoppe fra Den Jydske Hest i Østjylland 



 

2 års fløjhoppe, Artemis, fra Helle Dalsgaard 

24 point + ærespræmie + skuets bedste 2 års hoppe 



 

Fløj vallak, Malte, JYH 2760, fra Pia Iversen  

23 point  



 

Føj samling, hoppesamling efter Dagmar, Fra Helle Dalsgaard 

23 point + ærespræmie + bronze i konkurrencen om skuets bedste samling  



  

 

 
 
 
 



 
 
hingsteføllet fra Lars Bo Pedersen, Valgt som bedste jydske føl + Skuets bedste 

føl + vandrepræmie til bedste føl af jydsk race fra Helle Dalsgaard 


