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S T U T T E R I
VOLSTRUP

V i  ses  på  
Stutter i  Vo ls t rup

v/Henning Jensen · Volstrupvej 54 · 9230 Svenstrup
Tlf.: 98 38 51 59 · Mobil: 20 94 51 59

Fax: 96 36 11 53 · www.stutteri-volstrup.dk
Mail: henning@stutteri-volstrup.dk

STUTTERI  VOLSTRUP

Volstrups colline Volstrups casH

Volstrups cody rM caiser

Blev kåret i RDH med 9-9 i springning ved 3-års hopper til hoppekåring 
på Vilhelmsborg i august.

Cash stiller til kåring i Herning 2011.

- e. Colman stam. 223 b/Churchill DVE 475 - e. Casillas DVH 928/Churchill DVE 475 

Opnåede en flot 3. plads til 4-års championatet på Vilhelmsborg
d. 28. aug. En måned senere sejrede ekvipagen i egnethedstesten i 
reg. 1. 

RM Caiser blev årets springhingst 2011.

- e. Carlos stam. 776/Corlando DVE 476 SPH 194

Til bEDækning

nYHED

w
ie

g
aa

rd
en

 . 
ST

 . 
12

86
80



Optaget i springhesteprogrammet.
Hvad angår nedarvningsegenskaber, rykker Casillas ind i den højeste liga 
blandt tyske unghingste.
Gennem afkomsbedømmelserne ligger han med et indeks på 134 som nr. 
3, blandt de unge holstenske hingste. Hans stærke beskeleregenskaber 
er sikret gennem den stærke holstenske hoppestamme 18A2.
Casillas moderlinje har leveret succesrige avls- og sportsheste som bl.a. 
Lennon, Leonardo I og II.

Casillas, som blev præmiehingst i flere avlsforbund, fortsætter succesen. 
Ved materialprøven i Marbach vandt han med et springindeks på 140,48 
og med væsentlig afstand til resten af deltagerne i en ellers stærk 
årgang. I 2010 vandt Casillas eller blev højt placeret i flere springklasser 
på L og M niveau. Ydermere kvalificerede han sig to gange under rytteren 
Michael Ziems til det tyske Bundeschampionat.
På grund af de førsteklasses følårgange, som Casillas har leveret, ses der 
med høje forventninger frem til afkommenes optrædener på kåringer i de 
forskellige forbund.
Casillas har haft adskillige fløj- og ærespræmieføl ved følskuer. Fra 1. 
årgang er der udtaget en hingst til Herning, Volstrups Cash.

Hingst Pris i Dk-kroner Pris i euro
Churchill DVE 475 3000,- / 2000,- 670 €
Volstrups Casillas DVH 928 3000,- /  3000,- 800 €
First Fighter 3000,- /  2000,- 670 €
Colman 7000,-  900 €
Magic Memphis 4000,-  500 €
RM Caiser SPH 194 3000,- (bedækning)

Hingstesæd på frost
Corlando DVE 476 8000,-   1050 €
Sidney DH 412 1000,- /  2000,-
Carinjo DVH 847 5300,- (pr. portion) 700 €
Con Cosmos DVH 898  1000,- / 3000,-
Blejsbjergs Cooper DVH 894 1000,- / 3000,-
 
Transportsæd: 
Sendes med post kr. 125,00
Transportsæd fra udlandet kr. 350,00 
 
På lørdage skal man selv hente det i Kolding. Sæd kan bestilles alle hver-
dage indtil kl. 15.00 efter hingste, der er opstaldet her på stutteriet. Trans-
portsæd fra udlandet skal bestilles inden kl. 9 på alle hverdage. 

betalingsbetingelser:
Første rate forfalder ved første inseminering. Anden rate ved 90 dage så-
fremt der ikke foreligger negativ drægtigheds undersøgelse. Alle priser er 
ekskl. bedæknings attest og moms.

Opstaldning: 
Sker for ejers regning og risiko. Kr. 75,- pr. døgn + moms. Ved akut syg-
dom rekvireres dyrlæge for ejers regning.
Alle hopper kommer på fold alene, hvis ikke andet er aftalt.

Samarbejdspartner ridning og klargøring:
Salg- og konkurrencestald www.jumping.dk

Tysk samarbejdspartner:
www.hengststation-voelz.de · 0049 173 235 36 52 (Dansk) 

Sjællandsk samarbejdspartner
Dyrlæge Linda Neumann · Frankerupvej 90 · 4200 Slagelse · 
Tlf. 22 16 12 46 · E-mail: message4neumann@hotmail.com

Sønderjysk samarbejdspartner
Henrik Christiansen · Hedevej 14 · 8723 Løsning · mobil 21 79 44 67

Optaget i springhesteprogrammet. 
Dokumenteret præstation i avl og sport!
Sats bredt med veldokumenteret nedarvning af dobbeltanlæg. 
Churchills afkom brillerer i sport. Spring eller dressur? Churchill kan 
det hele!

Churchill-afkom er særdeles efterspurgte blandt konkurrenceryt-
tere. Deres vilje og lyst til at arbejde og lære gør dem til noget helt 
specielt. Churchill nedarver med stor sikkerhed sin gode smidige 
bevægelse videre. Churchill er far til flere medaljehopper, og far til tre 
kårede hingste. Dertil utallige konkurrenceheste på S-niveau.
Churchill har selv gjort sig gældende i sport. Han har haft 32 dres-
surstarter med Lars Petersen, og har opnået 25 placeringer på S-
niveau både nationalt og internationalt.  

FAR:
Colman

MOR:
Lucille

Carthago Z

Rosenquarz

Lordship

Carna

Capitol I
Perra 
Lord
Faukasien
Lord Calando
Vakanz
Corleone
Hula

DVE 475 · Født 1989 · Stangmål 168 cm Født 2007 · Stangmål 165 cm

FAR:
Cicero

MOR:
Ziska

Cor de la Bryère

Ligustra

Romino

Ohio

Rantzau xx
Quenotte 
Liguster
Damira
Ramiro Z
Ingeli
Landgraf I
Delila

FAR:
For Pleasure

MOR:
Nightingale

Furioso II (Vertuso)

Gigantin

Linaro

Intschuschuna

Furioso XX 
Dame de Ranville
Grannus
Goldi
Landgraf I
Tamara
Calato
Wendy I

Volstrups casillaspriser
DVH 928 · Født 2004 · Stangmål 168 cm

cHurcHill First FigHter

Stutteri Volstrup drives af Pia og Henning og 
vores børn Julie og Simon. Vi er så heldige at dele 
interessen for heste. Vi ser det som en tillidssag, 
når hoppeejere kommer til os, og bestræber os på 
at få alle hopper i fol, også dem hvor det ikke lige lykkes første gang. Hoppers 
cyklus er individuel og har det ofte med at falde uden for åbnings tid og transport-
firmaers forsen delsestidspunkt, men på Stutteri Volstrup står vi altid til rådighed, 
og især i bedæk ningssæsonen står vi klar til at hjælpe vores kunder. Det er jer, 
vi lever af! Og det har vi ikke glemt. Vi bestræber os på have en vifte af forskel-
lige hingste hvor præstationen er i top og afstamningen er international kendt.

Hingstevalg er
en tillidssag

First Fighter stiller til kåring i Herning 2011.
First Fighter har bedækningstilladelse i BaWu, Tyskland og efterfølgende 
bestod han 30-dages testen i Prussendorf 2010 i fin stil. Han har bedæk-
ningstilladelse i FWB/Finland, hvor han blev bedste 3-årige springhest i 
februar 2010. 
På farsiden finder vi den kendte hingst For Pleasure (efter Furioso II/
Grannus), som i 2000 blev valgt som “Årets Hingst” i Hannoveranerfor-
bundet. For Pleasure bestod sin materialprøve på Medingen som vinder 
af springprøven med 145,95 point. Til hans mange succesrige afkom 
hører bl.a. Firth of Clyde, For Fun, For Germany, For Keeps og Forsyth 
for bare at nævne nogle få. Hans morlinje består af en samling meget 
prominente springhingste, og indkrydsningen med Furioso II tilførte ham 
det eftertragtede franske forædlerblod. For Pleasure er en af de mest 
succesrige springheste i nyere tid. Under rytterne Lars Nieberg og Marcus 
Ehning vandt For Pleasure bl.a. 2 x holdguld ved OL, 3 x holdguld ved 
EM, 1 x individuelt bronze ved EM, 1 x holdguld ved VM, 2. i World Cup 
finalen, 2. i GP Aachen, 2 x tysk mester samt utallige sejre i interna-
tionale Grand Prixer. Med en samlet gevinstsum på over 1,5 mio. euro 
omregnet 11.250.000 danske kroner, hører For Pleasure uden tvivl til en 
af de mest indbringende heste nogensinde i springsporten.
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