Presentation av domarna till riks 2019
SWF är väldigt glada att de kunniga och välkända domarna Carl Trock och Harold Zoet
kommer till riks i år.
Carl Trock kommer att döma sektion C och D
Carl Trock och hans fru Karen Olsen har fött upp Welsh Cob i 35 år. Deras stuteri Valhalla
är Danmarks äldsta och Nordens ledande Welsh Cobstuteri.
Stuteriets två första avelsston var Rotherdale Eclipse e.Gwrthafarn Commander
(e.Twyford Druid – Cippyn Red Flyer) u.Abertawe Dorinda (e.Nebo Black Magic) och
Rotherdale Heiress (e.Gwrthafarn Commander u.Tydfil Magic Princess). Rotherdale
Heiress är berömd för att hon 4 gånger blivit Royal Welshvinnare.
Valhalla Stuteris uppfödningar har varit enormt framgångsrika i utställningsringen i
många länder. Den mest framgångsrika hittills är Valhallas Emily (e.Calerux Black Prince
u.Rotherdale Eclipse). Hon har vunnit många BIS och blev Reserve Supreme Overall
Champion på Internationella utställningen i Schweiz 1994.
Carl och Karen rider också sina cobbar och en uppfödning, Valhallas Zorro, har nått
internationell ryktbarhet. Han tävlar i dressyr på hög nivå, är såld till UK och har blivit
utvald att tävla i EM i Polen som del av UK:s ponnylag i augusti. Han är också licensierad
hingst och har flera avkommor hemma på stuteriet.
http://www.valhallawelshcobs.dk
Harold Zoet kommer att döma sektion A, B, PB samt söndagens Young
Handler- och ridklasser
Harold Zoet och hans fru Yvette driver det framgångsrika Ysselvlieds stuteriet som
grundades 1964 av Harolds far Henk Zoet då han köpte den första welshponnyn, Criban
Mattie. Nu har stuteriet ca 150 ponnyer, mest sektion A och B. Otaliga är de berömda
ponnyer som varit på stuteriet, bl. a. Revel Jeeves, Criban Pep, Baledon Jerimiah och
Whatton Copper Beech.
Stuteriet har vunnit stora framgångar bl a på Royal Welsh, med bl. a. Vechtzicht´s Hywel
och Glansevin Grafitti, och och är stora utställningsvinnare i Holland. Till de mest
framgångsrika uppfödningarna som också vunnit stort i UK, räknas Ysselvliedts Special
Edition (som nu finns i Sverige), Y. Heyday´s Pride, Y. Highwood, Y. Sven, m. fl.
Harold har gediget kunnande och är en skicklig domare som dömer över hela världen.
Harold och Yvette Zoet blev 2008 utnämnda till Årets Uppfödare i Holland. De har två
döttrar, Anwen och Elaine som tävlar med stor framgång i Engelska Ridklasser. På
stuteriet finns alltid ett stort antal welshponnyer till salu.
http://www.ysselvliedt.com/

