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DRESSURHINGST AF INTERNATIONAL AFSTAMNING. 2010 kåret i det tyske hannoveranerforbund. 
Som 3-års præmiehingst ved Dansk Varmblods hingstekåring i Herning. Efter en imponerende 
materialprøve udpeget som fløjhingst i 4-års holdet i Herning i 2011 med følgende beskrivelse: 
”Højtstillet, storrammet harmonisk hingst af fremragende type med et godt udtryk og en stærk 
overlinje. Særdeles velfungerende i alle tre gangarter, arbejder med stort sving og bæring”.

Bøgegårdens Boney M er uddannet til Grand Prix dressur. I de senere år har Bøgegårdens Boney M, 
gennem sine talentfulde afkom, indtaget en førerposition som én af dansk avls absolut stærkeste 
dressurhingste. Således placerer dressurindeks for 2018 ham i top 10 med et samlet indeks. Kåret 
søn i Oldenburg, Bonito (svenskejet).

Bøgegårdens Boney M er kåret i DV, Hannover og Oldenburg.

DKK 1. rate 3.000 + 2. rate 4.000 + moms / EUR 900 + VAT

Please see our website for information in English

Bøgegårdens Boney MBøgegårdens Boney M
DVH 1052 – Mørkerød – F. 2007 – 170 cm



www.stald-boegegaarden.dk

BOLERO

GAENSELIESEL

ROMADOUR II

LADY

WELTMEYER

BOLEISA

WERTHER

WALDFEE

MOR:
WALHALLA

FAR:
BELISSIMO M

BELTAIN

ROXA

WORLDLY

WARINA



www.stald-boegegaarden.dk

UNG SPRINGHINGST MED ET STORT POTENTIALE. Faren, Bøgegårdens Apollo, var Årets Hingst 
2015 og elitehingst i Dansk Varmblod. Apollo har toppet det danske springindeks siden 2010. 
Internationale sejre og placeringer. Har bl.a. deltaget ved EM i Madrid 2011, hvor han blev bedste 
dansk placerede hest. Flere Apollo-afkom har gennem årene repræsenteret Dansk Varmblod ved 
UVM for ungheste på Zangersheide.

At Apollo videregiver sin ubegrænsede kapacitet og vilje til sine afkom, er Bøgegårdens Apollonia 
et godt eksempel på. Bøgegårdens Apollonia deltog i 2014 ved VM i Normandiet og fik en flot 18. 
plads i finalen. Apollonia, der repræsenterede Østrig ved VM i 2014 og blev topplaceret i femstjer-
net Grand Prix. Også DM-vinderen 2017 Nørremøllehøjs Ariel med Thomas Sandgaard i sadlen er 
efter Bøgegårdens Apollo. 

Morlinjen på Alaska går tilbage til gode holstenergener. Moren Carolina er efter Catoki-sønnen 
Carrico og er helsøster til medaljehoppen Carola. M-springhesten Heart Breezer er også en søster 
til Carolina. Netop morfar Carrico har på relativt få bedækninger markeret sig stærkt. Danskavlede 
Carrido gør for øjeblikket faren ære med flere internationale placeringer i 4* 160 cm. Fra morstam-
men bør også bemærkes Grand Prix-hesten A-Conto efter Acobat II.

Alaska springer med saft og kraft. Masser af overskud, stor kapacitet, hurtige reflekser og perfekt 
teknik udgør hans bagage for en fremtidig topspringhest.

Fremstilles til Hingstekåringen 2020 i Herning.

DKK 1. rate 2.000 + 2. rate 3.000 + moms / EUR 700 + VAT

Please see our website for information in English

Bøgegårdens AlaskaBøgegårdens Alaska
Brun  – F. 2017 – 167 cm
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ULTRAMODERNE DRESSURHINGST UD AF ÉN AF ØJEBLIKKETS MEST SUCCESFULDE HOP-
PESTAMMER I VERDEN. Bøgegårdens Santiago Bernabéu var årets dressurhingsteføl i Danmark i 
2016. I 2019 satte han sig igen øverst på tronen og var fløjhingst i 3-års holdet ved hingstekåringen 
i Herning.

Faren, Bøgegårdens Santiago, har i en ung alder vist sin store gennemslagskraft på flere fronter. 
Far til årets dressurbetonede hingsteføl 2016 og en imponerende første hingsteårgang er udpluk af 
hans avlsmæssige meritter. Santiago var topplaceret i det svenske dressurchampionat i Falsterbo, 
og ligeledes blev han nr. 3 ved Sweden International Horse Show i Stockholm 2016. Siden 2018 er 
han særdeles succesrigt undervejs med juniorrytteren Kristian Würtz.

Morlinjen har internationalt format. Sezuan er for øjeblikket stammens frontfigur, men en hel række 
dressur- og springheste på internationalt plan presser sig på. På vej frem er Straight Horse Ascen-
zione, der var placeret 2018 ved UVM, og Straight Horse Tamino efter Totilas, der i 2018 skiftede 
fra Helgstrand Dressage til den schweiziske landsholdsrytter Philine Brunner.

Mormoren, Lajka, er kåret med sølvmedalje, og herefter følger i ubrudt linie tre generationer eli-
tehopper.

I 2019 aflagde han en stærk materialprøve.  Med et gangartsresultat på 837 point placerede han 
sig i toppen af årgangen.

Under berider Allan Grøn venter en spændende stævnesæson, hvor dressurchampionatet er det pri-
mære mål. Bøgegårdens Santiago Bernabéu er en hingst, der besidder ”hele pakken”. Usædvanlig 
korrekt og moderne, og læg så hertil et bevægelsesforløb, som er i international højeste klasse.

DKK 1. rate 3.000 + 2. rate 4.000 + moms / EUR 900 + VAT

Please see our website for information in English

Bøgegårdens Santiago BernabéuBøgegårdens Santiago Bernabéu
DVH 1342 – Mørkebrun – F. 2016 – 168 cm
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SUPER MODERNE SPRINGHINGST MED INTERNATIONALT BLOD PÅ BÅDE MOR- OG FARSIDE. 2015 kåret 
i DV og udnævnt til præmiehingst, hvor dommerne udtalte, at det var en hingst med ubegrænset kapacitet. 
Med en fremragende materialprøve i bagagen blev han i 2016 udnævnt til fløjhingst i Dansk Varmblod og 
vinder af Elvin Rasmussens vandrepokal for bedste danskopdrættede hingst i 4-års holdet. 

Bøgegårdens Gladiola er trukket på én af Danmarks mest dominerende hoppestammer. Moren, Bøgegår-
dens Acorona, er ud af samme hoppestamme som den internationale tophest Bøgegårdens Apollonia. Bø-
gegårdens Apollonia var placeret ved VM i 2016. Fra den direkte morstamme kommer også Bøgegårdens 
Quidam, der har internationale Grand Prix-placeringer. Også den 3-dobbelte UVM-vinder Sezuan kommer 
fra denne fantastiske morstamme.

Faren, Bøgegårdens Graf’s Stakkato, har allerede i sine første årgange produceret kårede hingste samt 
mange talentfulde springheste. 

Bøgegårdens Gladiola har med sine første følårgange levet op til vores store forventninger. Føllene er 
udtryksfulde, smukke, højtstillede, ædle og med super udtryk. Derudover besidder de alle en stor og 
rummelig galop. Sønnen, Bøgegårdens Gladiator, blev kåret i 2019 og tilhørte den absolutte top ved ma-
terialprøven.

2016 blev året, hvor Bøgegårdens Gladiola indtog de danske springbaner med stor succes. Her vandt han 
i suveræn stil det danske championat for 4-års springheste. 2017 fortsatte succesen med talrige sejre og 
placeringer. Hingsten var igen topplaceret ved det danske springchampionat. Endvidere var Bøgegårdens 
Gladiola finaleplaceret ved UVM på Zangersheide i 2017 og 2018 og placeret som nr. 5 ved det danske 
springchampionat for 6-års. Siden slutningen af 2018 rides hingsten nu af landsholdsrytteren Lars Peder-
sen, og parret har allerede imponeret med flere internationale S-placeringer. Den foreløbige kulmination 
indtraf, da en ekstrem velspringende Gladiola i januar vandt sølv ved de danske indendørs mesterskaber. 

Kun frostsæd.

DKK 1.500 (portion) + DKK 6.500 + moms efter 70 dage / EUR 1.000 + VAT

Please see our website for information in English

DVH 1195 – Mørkebrun – F. 2012 – 168 cm

Bøgegårdens GladiolaBøgegårdens Gladiola
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FREMRAGENDE SPRINGHINGST AF INTERNATIONAL AFSTAMNING OG SNIT. Topmoderne spring-
type ud af det bedste blod, som for øjeblikket findes i verden. 

Faren, Zirocco Blue, har i de seneste par år med Jur Vrieling høstet talrige sejre og placeringer i 
internationale Grand Prixer, Nations Cups, World Cups samt hollandske mesterskaber.

I 2015 blev det til guld for hold og en individuel 5. plads ved EM i Aachen. Avlsmæssigt regnes 
Zirocco Blue i dag for én af de mest toneangivende og lovende faderhingste i verden. Zirocco Blue 
er ud af en meget præstationsstærk hoppestamme, hvor moren, Licorne des Forets, har sprunget 
1.50 m på internationalt niveau.

På morsiden af Zidane finder man den legendariske Indoctro, som er far til 14 kårede sønner og 
mere end 130 afkom med sejre og placeringer i S-springning. Ved de Olympiske Lege i 2008 havde 
Indoctro tre afkom udtaget – VDL Orestus, Don Porfirio og Picolien Zeldenrust.

Morstammen har produceret et stort antal internationale Grand Prix-heste og kårede hingste.

Hingsten har med de første to følårgange triumferet med imponerende føl og har til fulde indfriet 
vores store forventninger til ham. Hans eget moderne og yderst korrekte eksteriør videregives til 
afkommet i udpræget grad. Føllene er meget højtstillede. Samtlige bedømte føl efter ham i 2018 
fik prædikatet ”særdeles god galop”.

I 2017 aflagde Zidane en flot materialprøve. Han var topplaceret ved det danske springcham-
pionat 2018, og i 2019 imponerede han ved at blive en flot nr. 2 i det danske championat for 
5-årige springheste efter en fantastisk omspringning. Zidane var endvidere deltager ved UVM på 
Zangersheide.

DKK 1. rate 3.000 + 2. rate 4.000 + moms / EUR 900 + VAT

Please see our website for information in English

DVH 1250 – Skimmel – F. 2014 – 172 cm

Bøgegårdens ZidaneBøgegårdens Zidane
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FREMRAGENDE SPRINGHINGST, HVOR SPRINGEGENSKABER, EKSTERIØR OG TYPE GÅR OP I EN 
HØJERE ENHED. Faren til Bøgegårdens Bamuda – Balou – blev udnævnt til præmiehingst i Herning 
i 2013 og blev under OS-kåringen i Tyskland udnævnt til 2. reservesieger. Balou vandt sin materi-
alprøve og blev fløjhingst i 4-års holdet.

Bøgegårdens Bamuda er ud af Bøgegårdens fantastiske og præstationsstærke hoppestamme, der 
gennem de senere år har høstet stor international anerkendelse. Moren, Acorona, har selv aflagt 
en formidabel sadelkåring og er avlsmæssigt særdeles stærkt afsikret med tre generationer af eli-
tehopper. Ud af denne fantastiske morstamme kommer fløjhingsten og UVM finalist Bøgegårdens 
Gladiola, VM-hesten Bøgegårdens Apollonia, den 3-dobbelte UVM-vinder Sezuan m.fl.

Bøgegårdens Bamuda er i besiddelse af et yderst korrekt eksteriør og fantastisk type af helt mo-
derne snit. 

Bøgegårdens Bamuda er en hingst, som springer med uovertruffen kvalitet og teknik og er i besid-
delse af en enorm kapacitet. Det hele afrundes af en galop fuld af smidighed. 

Bøgegårdens Bamuda har i 2019 fortsat sin uddannelse. De første stævner har været kendeteg-
net af en hingst i fuldstændig balance, ualmindelig ukompliceret kombineret med en fantastisk 
ridelighed. 

DKK 1. rate 2.000 + 2. rate 3.000 + moms / EUR 700 + VAT

Please see our website for information in English

DVH 1277 – Mørkebrun – F. 2015 – 170 cm

Bøgegårdens BamudaBøgegårdens Bamuda
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FAREN, UNTOUCHABLE, HAR PÅ GANSKE FÅ ÅR GRUNDLAGT SIN EGEN STÆRKE HINGSTELINJE I 
EUROPA. Moren, sølvmedalje- og elitehoppen Coco Chanell S, er dansk springavls ukronede dron-
ning. Morstammen er velkendt for dens enorme gennemslagskraft og har leveret kårede hingste 
og internationale topheste på samlebånd. Coco Chanell S var selv placeret i 140 cm og var nr. 4 
ved det danske springchampionat som 6-års. Coco Chanell S er søster til HH Colorado S, Miss 
Baloubet S og Caletta S, som alle er placeret internationalt i 150/160 cm. Også den kårede hingst 
og UVM-finalist Libertino S er blandt søskendeflokken. Fra samme morstamme kommer i øvrigt 
de internationale Grand Prix-heste Hazel BS, Conjurer, Nørremøllehøjs Ariel, Lucky Light, Lavitta, 
Cambridge S, Cape Town S, Chanel R og Caddie R og helt aktuelt den unge Happy Feets, der med 
Stein Endresen har imponeret internationalt og for nylig vandt Grand Prixen ved det internationale 
stævne på Vilhelmsborg, samt World Cup-placerede Conjurer.

Syvhøjegårds Unforgetable S var med en hammerslagspris på kr. 300.000 det dyreste føl ved elite-
følauktionen i 2015. Syvhøjegårds Unforgetable S er en på alle måder komplet hingst. Et nærmest 
fejlfrit eksteriør i kombination med en særdeles smidig og stærk overlinje muliggør et springpo-
tentiale, som i teknik og kapacitet er af absolut verdensklasse.  Galoppen er i særklasse og en 
kommende international springstjerne værdig. I 2018 brillerede Syvhøjegårds Unforgetable ved at 
være topplaceret ved materialprøven. Hele fire gange fik han karakteren 9,0, og ved testrytteren 
scorede han imponerende 9,5 i kapacitet. I 2019 viste hingsten sit store potentiale med en flot 2. 
plads ved det danske springchampionat. I 2019 kom første følårgang, der var overbevisende med 
mange ærespræmieføl. 

Vi er overbeviste om, at denne fantastiske springer både sportsligt og avlsmæssigt står foran en 
blændende international karriere! VM for unge heste på Zangersheide er sæsonens store mål.

DKK 1. rate 3.000 + 2. rate 4.000 + moms / EUR 900 + VAT

Please see our website for information in English

DVH 1281 – Skimmel – F. 2015 – 168 cm

Syvhøjegårds Unforgetable SSyvhøjegårds Unforgetable S
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FREMRAGENDE SPRINGHINGST, HVOR SPRINGEGENSKABER, EKSTERIØR OG TYPE GÅR HÅND I 
HÅND MED SUBLIM SPRINGFORMÅEN PRÆGET AF USÆDVANLIG KRAFT. 

Faren, fløjhingsten Bøgegårdens Gladiola, er trukket på én af Danmarks mest dominerende hop-
pestammer, hvor den internationale tophest Bøgegårdens Apollonia er én af de mange impone-
rende topheste. Bøgegårdens Apollonia var placeret ved VM i 2016. Fra den direkte morstamme 
kommer også Bøgegårdens Quidam, der har internationale Grand Prix-placeringer. Også den 
3-dobbelte UVM-vinder Sezuan kommer fra denne fantastiske morstamme.

Bøgegårdens Gladiator er et vellykket eksperiment, hvor både faren og moren begge kan føres til-
bage til Lagano-datteren Lajka. Netop denne Lagano-hoppe har fået ekstrem indflydelse på varm-
blodsavlen i hele verden, da alle følgende tophingste kan føres tilbage hertil: Sezuan, Bøgegårdens 
Santiago Bernabéu, Bøgegårdens Gladiola, Bøgegårdens Lantano m.fl.

Både mor og mormor har aflagt særdeles gode rideprøver. Således har mormor Bøgegårdens Co-
landa aflagt en rideprøve med 3 x 10,0 og et samlet resultat i springning på 976.

Bøgegårdens Gladiator bestod sin materialprøve i 2019 i suveræn stil. Det samlede springresultat 
endte på 817 point. Specielt skal fremhæves 2 x 8,5 fra fremmedrytteren, der var meget begejstret 
for hingstens ridelighed og kapacitet.

DKK 1. rate 3.000 + 2. rate 3.000 + moms / EUR 900 + VAT

Please see our website for information in English

DVH 1324 – Mørkebrun  – F. 2016 – 168  cm

Bøgegårdens GladiatorBøgegårdens Gladiator
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EQUIFIRST og Bøgegården 
melder klar til Herning 

Kvalitetsfoder til heste i avl og sport

EQUIFIRST.DK

Det er vigtigt at hestene fremstår i den helt rette form 
med blank pels, god kondition og med ekstra overskud, 
når vi møder op i Herning. Når vi fodrer med EQUIFIRST, 
er vi sikre på at hestene kan yde deres bedste under hele 
forberedelsen, til kåringen og i konkurrenceklasserne. 

STALD BØGEGÅRDEN  
V. JØRGEN OG STINA SCHMIDT



GENEREL INFORMATION
OPSTALDNING
Hopper: 100 kr.
Opstaldning sker for ejers regning og risiko.

BETALINGSBETINGELSER
Første rate forfalder ved første inseminering. 
Anden rate forfalder 70 dage efter, såfremt der ikke foreligger negativ drægtighedsundersøgelse.
Ekskl. bedækningsattest og moms.

SÆDFORMIDLING
Bøgegården kan levere kølesæd mandag, onsdag, fredag og lørdag på faste leveringssteder i 
Danmark (Jylland, Fyn og Sjælland). Sæden leveres samme dag, som den er tappet!

RABATORDNING
Der gives rabat på bedækningspriserne som følger:  
Ved 2 egne hopper pr. sæson gives 15% rabat, som fratrækkes på 2. rate.  
Ved 3 eller flere egne hopper pr. sæson gives 20% rabat, som fratrækkes på 2. rate.

www.stald-boegegaarden.dk



v/ Stina & Jørgen Schmidt
Vollerup Byvej 26, 6392 Bolderslev

Tlf: +45 25 14 35 33 . schmidt@stald-boegegaarden.dk
www.stald-boegegaarden.dk

KOM TIL VORES

ÅBENT HUS
LØRDAG D. 18. APRIL 

KLOKKEN 14.00
BØGEGÅRDENS AIDA

– ÅRETS SPRINGHOPPE 
2019


