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materialprøVen 2012



hingst pris i dK-kroner pris i euro
Volstrups Cash DVH 1071 2000,- / 3000,- 670 €
Churchill DVE 475 2000,- / 3000,- 670 €
Volstrups Casillas DVH 928 2000,- /  4000,- 800 €
Colman 8000,-  1000 €
Magic Memphis 4000,-  500 €

hingstesæd på frost
Corlando DVE 476 8000,-   1000 €
Sidney DH 412 1000,- /  2000,-
Carinjo DVH 847 8000,- (pr. portion) 1000 €
Con Cosmos DVH 898  1000,- / 3000,-
Blejsbjergs Cooper DVH 894 1000,- / 3000,-
 
transportsæd: 
Sendes med post kr. 125,00
Transportsæd fra udlandet kr. 400,00 
 
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. 
Transportsæd fra udlandet skal bestilles inden kl. 9 på alle hverdage. 

Alle bedækninger er inkl. inseminering. Stutteri Volstrup kører rundt efter 
aftale og inseminerer. Kontakt Henning for pris.

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

Kommer hoppen ikke i fol i sæsonen 2012, betales der ingen ny 
1. rate i 2013

opstaldning: 
Sker for ejers regning og risiko. Kr. 80,- pr. døgn + moms.
Ved akut sygdom rekvireres dyrlæge for ejers regning.
Alle hopper kommer på fold alene, hvis ikke andet er aftalt.

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

Priser

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 internationalt kendt.

hingstevalg er
en tillidssag



FAR:
Casillas

MOR:
Corona

Colman

Lucille

Churchill

Cartia

Carthago
Rosenquartz 
Lordship
Carna
Cicero
Ziska
Calato Z
Sidsel

VolstruPs CAsH
dVh 1071 · født 2008 · stangmål 166 cm

Dommerne udtaler: Hingsten er særdeles omgængelig, har et særdeles godt og 
ukompliceret temperament, samt en god karakter. Hingsten arbejder positivt, 
med god smidighed og energi. God ridelighed. Hingsten springer forsigtigt, i god 
balance med et godt overblik. Springer med stor kapacitet og med en velbal-
anceret kraftfuld galop. KonKurrenceegensKaBerne i springning er 
særdeles gode. Volstrups Cash blev bedste springbetonede hingsteføl ved 
følskuet i region 7, og var i de springbetonede hingsteføls finale ved Eliteskuet 
i 2008. Ved Hingstekåringen i Herning 2011 blev Cash godkendt til afprøvning 
og bestod efterfølgende 10-dages testen. I 2012 blev Cash vinder af 35-dages 
testens springdisciplin med 837 point, og han kan nu fremstilles til endelig kåring 
i Herning 2012.

Alle hopperne i denne unge hingsts stamtavle har vi selv lagt til og alle hingste 
har vi selv haft på stutteriet, så Cash er en helt igennem hjemmelavet hingst.

Volstrups Cash er efter præmiehingsten Volstrups Casillas, der er kåret i 7 
avlsforbund: Dansk Varmblod, Holsten, Zangersheide, Rhein-Pfalz, Hannover-
aner, Oldenburg og Oldenburg International. Volstrups Casillas vandt suverænt 
springdelen med 140,48 point ved 70-dages testen i Marbach i 2007. I dressur 
blev han nummer 3 med 120,36 point. I alt blev det en samlet 2. plads. Mor 
Volstrups Corona blev næstbedste springbetonede 2-års hoppe ved Eliteskuet i 
2006. Hendes andet føl Volstrups Carteblanche, blev region 7´s bedste springbe-
tonede hoppeføl og deltog på Eliteskuet, hvor hun blev solgt på Elitefølauktionen. 
Bag MMM Sidsel ligger hingsten Sidney og ERDH-hoppen Perhaps Love XX.

Volstrups Cash er født ind i DV’s Springhesteprogram. 



optaget i springhesteprogrammet. 
Dokumenteret præstation i avl og sport!
Sats bredt med veldokumenteret nedarvning af dobbeltanlæg. 
Churchills afkom brillerer i sport. Springning 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.  

Churchill har i år to afkom med til unghestechampionatet i både 
dressur og springning. Churchill er morfar til Volstrups Cash, der er 
nykåret hingst i 2012.

dVe 475 · født 1989 · stangmål 168 cm

FAR:
Cicero

MOR:
Ziska

Cor de la Bryère

Ligustra

Romino

Ohio

Rantzau xx
Quenotte 
Liguster
Damira
Ramiro Z
Ingeli
Landgraf I
Delila

CHurCHill



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.

Casillas rides nu af OL-rytteren Thomas Voss, og de fik på deres første 
stævne sammen i Sommerstorf  2011, en placering som nr.  9 og nr. 3 i M**

FAR:
Colman

MOR:
Lucille

Carthago Z

Rosenquarz

Lordship

Carna

Capitol I
Perra 
Lord
Faukasien
Lord Calando
Vakanz
Corleone
Hula

VolstruPs CAsillAs
dVh 928 · født 2004 · stangmål 168 cm



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 CAseY

Blev som 3-års kåret i RDH med 9-9 i springning ved augusthoppe-
kåringen på Vilhelmsborg. Rytter Sofie Bøgelund. ekvipagen var i 
finalen ved 4 års championatet i 2011. Ved egnethedstesten i REG. 
7 blev ekvipagen placeret som nr 6 med 862,5 point og blev dermed 
udtaget til Herning.

- e. colman stam. 223 b/churchill dVe 475 

Blev nr. 4 i 6-års DSA springfinale. S-hest i springning.
Rytter Linnea Ericsson.

- e. calato dVe 664 stam. 664/corlando dVe 476



VolstruPs CHArline

Kåret i RDH. B-hest i springning. Rytter Sofie Bøgelund.

- e. churchill dVe 475/corlando dVe 476

Vi inseminerer med alle
hingstene fra Bøgegården.
www.stald-boegegaarden.dk

Bestilling kan foretages hos
stutteri Volstrup

tysk samarbejdspartner:
www.hengststation-voelz.de

+ 0049 173 235 36 52 (Dansk) 



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

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

stald Bm
www.staldbm.dk · Ved Bjarne Mark
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