
Stutteri Abildore 

En passion for Heste, Køer, Grise, Får, Kaniner, Katte og Hunde 

 

Knud og Ulla Løje startede Stutteri Abildore i 1967 på gården Abildore, Store-Heddinge med aktiv deltagelse 

af sønnerne Ian H Lambert og Johan E Løje.  

I 1991 flyttede Ian og Ulla stutteriet, får, kaniner, golden retrievers til Kærholm, Vassingerød, hvor de i 2010 

blev gjort følgeskab af Ian´s partner Martin J French samt pudler og varmblod.  

I 2017 flyttede Ian og Martin stutteriet til Vordingborgvej, Haslev, hvor der i dag, ud over shetlandsponyer og 

varmblod også findes høns og Whippets. Ulla fra sit domicil i Faxe deltager stadig i avlsarbejdet med 

ponyerne. 

 

 

Ulla Løje så dagens lys på ”Røde Møllers” klinik på 

Bakkegårdsalle, Frederiksberg, København. Ulla er 

datter af Christian Emil Clement og Marie Clement. 

Christian var skovridersøn fra Vennerslund Gods på 

Falster, der som jurist blev partner i firmaet Siesby 

og Simonsen, Nørregade, København. Marie, født 

Rosen, var tandlæge med egen praksis på 

Vestervoldgade, København. Ulle var dressur-

/springrytter, der i sit første ægteskab med major 

Thomas H Lambert, drev et stutteri for Oldenborgere 

på gården Bjørnholm, Ll-Salby, Køge og i sit andet 

ægteskab med Knud J Løje introducerede 

Shetlandsponyer på gården Abildore, St-Heddinge, 

der i forvejen var beriget med grise, køer, får, høns 

og kaniner. 

 

Knud J Løje, søn af folketingsmand, proprietær 

N.C. Løje, Godthaab, St-Heddinge, var dyrlæge af 

uddannelse men hans meritter omfatter inspektør på 

avlscentret Høvdingegaard, Mern, bestyrelses 

medlem for Køge Slagteri, St-Heddinge Bank, St-

Heddinge byråd, udgivelse af en række litterære 

veterinære værker samt patenter for 

sødmælkserstatning KIP til kalve og desinfektions 

produktet Stalosan.  

 

 

 

 

 
 

Ulla erhvervede Ryttermærke i guld nr. 69  

Ami (Fuldblod x Trakener) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bjørnholm 
St-Salby ved Køge 

 

  
 

Bugserbar mejetærsker – 1956 

 

 

 

 
 

 

Oldenborger på Bjørnholm 

Ved købet af Bjørnholm blev der købt 4 Oldenborg hopper og en vallak – der skulle bruges 4 heste til at trække 

såmaskinen. Til hopperne valgtes den bedste hingst på Sjælland – den sorte Gowartz, som var importeret fra 

Holland.  

 

 

 
 

Kamma - Oldenborg 

1.pr, Bellahøj 1949 

 

 
 

Minoru og Kamma 

Køge 1950 



 

Opstilling af følhopper  

 

 

Kongresskuet 1952 
 
I 1952 blev kongresskuet afholdt på Bellahøj 
dyrskueplads, der dengang lagde plads til det Sjællandske 
fællesskue. Der var deltagelse fra Sverige og Fyn, og alle 
tilmeldte hopper og hingste skulle før skuets afholdelse 
igennem en udtagelse, så kun dyr, der ville bedømt i 1 Kl, 
fik lov at deltage. En del af denne udtagelse fandt sted på 
Bjørnholm. Vi fik selv udtaget 2 hopper, den brune Musse, 
som stod nr. 5 i holdet dor ældre hopper, og hendes 
datter Musette efter Gowartz, som gik fløj i de 3 års 
hopper med ærespræmie – et stolt øjeblik. 

 

 

Musette, 1.pr, fløj 

Musette var efter Gowartz og ud af Musse 

 

Ved Kongresskuet var der indenfor Oldenborg 

udplukket elitedyr fra Danmark og Sverige 

  

Musse med Mark, 1.pr, Køge 1952 

Det er Ian´s farfar, der holder hoppen 

 

 

 

 

 

 

Tommie – Sally - Ian 



 

Rød Dansk Malkerace på Bjørnholm 

 

 

 

Højbjørn blev købt som kalv fra, Ejnar Karlshøj, Tvindelstrup 

 og brugt i flere år som avlstyr på Bjørnholm.  

Senere blev Højbjørn solgt på Bellahøjskuet i 1952 for den nette sum af 8000 kr til en Jydsk kvægavlsforening 

og opstaldet i Give. Højbjørn var i sine sidste leveår opstaldet på Kollekolle i Nord-Sjælland. 

 

 

 

Afkomstsamling på Bjørnholm efter Højbjørn 

 



 

 

Moy 

Labrador Retreiver 

Moy blev importeret i 1947 fra England og var den 

første Labrador retreiver i Danmark. Moy fik 6 

hvalpe, som vi måtte forære bort, idet man ikke 

kendte racen og troede, at det var krydsninger! 

 

Dinah of the Isle  

Labrador Retreiver 

Dinah, importeret i 1960 fra England, fik 12 hvalpe 

hvoraf flere ligger som yderste led i mange danske 

stamtavler. 

 

 

 

Islænder 

 

Dansk Landrace 

Fremavlscenter for Dansk Landrace 

 

 

 

 

 
 

 

 



Abildore – St-Heddinge - 1961 

I december 1961 flyttede familien Lambert til St-Heddinge, Stevns. Ulla Lambert havde giftet sig med 

Dyrlæge Knud Løje, som havde en af de bedste Jersey-besætninger på Sjælland, avlscenter for Dansk 

Landrace svin, Fransk Vædder kaniner, Kalkuner og høns. Efter kort tid holdt fårene deres indtog – Ian´s 

drøm om får blev realiseret, Shetlands ponyer blev importeret fra England, Jersey køerne blev udskiftet med 

Charolais køer og Dinah fik hvalpe (en dyd af nødvendigheden).  

 

 

 

 
 

 

 

 

Jersey 

 
Nr. 47 

Charolais 

 
Abildores Ulla 

 

 
 

Besætningen på Abildore var krydset op fra Jersey - 

for at mindske kælvnings besvær - og der blev 

insemineret med sæd fra franske tyre. 
 

 

Abildores Ib 

 

 



Dansk Landrace 
 

 

Duroc 
 

 
 

Stutteriet for Shetlandponyer blev startet i januar 1967 ved import af 

stikkelhårede, skimlede, brune, røde og cream-dun ponyer fra UK 
 

 

 

 

 
Abildores Isabella 

 

 

Ginette of Drakelaw 



 

Får er Ian´s store passion  

 
 

 

 

 
 

Tina med  Rea og Rikke 

Texel 

 

Racen indgik ikke i vores avlsprogram med de kullede 

Dorset, idet Texel har sorte muler og klove samt sorte 

pletter på ørerne - vi ønskede ikke dette anlæg i den 

nye race. 

 

Dorset Horn 

Importeret til Abildore i 1963 

Racen er kendetegnet ved at kunne læmme året 

rundt, gode moder egenskaber samt en solid 

malkeevne. 

 
 

 
 

 

 



Finsk Landrace 

Importeret til Abildore i 1965 

Racen er kendetegnet for sin frodighed - trillinger 

og firlinger var almindeligt. 

 

 

 

 

 
Berrichon du Cher 

Importeret til Abildore i 1965 

 

 

 

Berrichon du Cher er en decideret kødproducent - de 

moderlige egenskaber kom ofte i anden række. 
 

 

Abildores Bernard  

Sjællandspræmievædder – 1976 

 

 

 

 
Sjællandspræmien fejres 



Kullet Dorset  

Anerkendt som race - 1978 

 På Abildore er racen udviklet ved krydsning af 

Dorset Horn, Berrichon du Cher og Finsk 

Landrace.  

Den første vædder inden for racen, Viktor blev kåret 

på Abildore i november 1978. I England har man 

benyttet Ryeland til udvikling af Polled Dorset, som 

har de samme egenskaber som Kullet Dorset, dvs 

læmning året rundt, god frodighed, gode 

malkeegenskaber, god tilvækst hos lam og god kød 

kvalitet. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



 

Fransk Vædder 

Knud Løje havde Fransk vædder i perioden 1915 til 

sin død 1990. Han importerede avlsdyr fra Tyskland 

og har blandt andet opdrættet Høvding, der benyttes 

som Vædderklubbens bomærke. 

 

 
 

 

 

"Den røde armé" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Kærholm - 1991 

Stutteri Abildore flyttede i oktober 1991 til Vassingerød - med os tog vi Shetlandponyer, Kullet Dorset samt 

Fransk Vædder. 

 

 

 

 

Da vi 1991 flyttede stutteriet fra Stevns til 

Nordsjælland tog vi bl.a. Abildores 

Isabella, cream dun med blis, der står parat 

til aflæsning, Ginette of Drakelaw, 

Abildores Max og Gillento of Drakelaw, 

der alle uden tvivl haft stor betydning for 

vores avlsarbejde. 

  

 



 

 
Abildores Vilja 

Abildores Wanda 

 
Abildores Alma Abildores Anita 

 
Abildores Blis Abildores Carmen 

 
Abildores Max Gillento of Drakelaw 



 

 

Golden Retriver 

  

"Golden Cosse Della Vita" 

alias 

Fanny 

 

Import til Kærholm 

 

 
Candy of Drakelaw 

Sophie 

of Drakelaw 

 

 
Southly Bilberry 

 

Clothie Jostell 

  

 



 
Harvistown Perila 

 
Highwood Serenade 

 

Export 

 

 
Abildores Ketty - Holland 

 
Abildores Houdini - Norge 

 
Abildores Kenzo - Sverige 

 
Abildores Odette - Finland 



 
Abildores Nelly - Finland 

 
Abildores Ronja – Shetland Islands 

 
Abildores Selma - UK 

 
Abildores Pritty Polly - Finland 

 
Abildores Odessa – Tyskland – senere 

improteret til DK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 2010 indgik Ian H Lambert og Martin J French partnerskab og med ham blev Dansk Varmblod 

introduceret. I 2017 flyttede stutteriet tilVordingborgvej 456, Haslev.  

 

Stutteriet drives i dag af Ian og Martin. Ulla er stadig med som aktive opdrætter. 

 

 

 

 

  
 

Jack - Colour'd Roose's Michida Jack (sort dværg puddle) og  

Polo - Gesmay's Zeus gift from Heaven (hvid puddel i standard størrelse) 

 

Dansk Varmblod 
 

 
Kanu-Le Vainqueur – Martin James French 



 

  

 
Skjoldsgaard Donna Nova 

 



Følgende historiske beskrivelse af Stutteri Abildore  

blev skrevet af Ulla Løje i forbindelse med vores  

40 års jubilæum i 2007 

Da vi i 1966 havde besøg af en dyrlæge fra Nairn i det nordlige Skotland, og jeg allerede på 

det tidspunkt havde besluttet, at vi skulle have Shetlandsponyer på Abildore, var det 

nærliggende at spørge ham til råds. Min mand, dyrlæge Knud Løje, havde jo sagt, at hvis jeg 

absolut ikke kunne leve uden heste, skulle det være de mindste, der fandtes!  

Dyrlægen, der hed Morrison, rådede os til at henvende os til Netherley Stutteriet, som 

opdrættede store, sorte ponyer, eller til Wells Stutteriet, som havde både sorte og røde ponyer. 

Uden at vide det mindste om Shetlandsponyer skrev vi i oktober 1966 til Harry P. Sleigh, St 

Johns Wells, for at høre, om han skulle have noget til salg. Harry P. havde imidlertid allerede 

meldt nogle hopper til Aberdeen auktionen og kunne ikke trække dem tilbage, men han 

henviste os til Kirkbride Stutteriet, som ejedes af Col. Sir Reginald Houldsworth. Bart. OBE. 

Det lød jo meget imponerende, men Col. Houldsworth viste sig at være en meget venlig og 

jordnær person – på et tidspunkt spurgte jeg ham, hvad Bart.stod for, da jeg ikke regnede med, 

at han var bartender, og jeg fik det ligefremme svar, at det stod for Baronet og var en titel, man 

fik tildelt, og at den desværre gik i arv til ens søn! At Col.stod for oberst og OBE var ”Order 

of the Britsh Empire” vidste jeg godt.   

Houldsworth tilsendte os en liste over de ponyer, han havde til salg med stamtavler, som på 

det tidspunkt ikke sagde os noget som helst, og priser. Mens vi overvejede, havde han flyttet 

sit kontor, og hans tilbud var blevet væk, så han skrev igen og spurgte om de priser, han havde 

opgivet til os! Vi endte med at købe et gråt hingsteføl, Ardlogie Silver King, fra Harry 

P.s  nabo, 2 skimlede hopper, Sysonby Bennet og Ruby of Yarpha, som skulle være i fol, men 

ikke var det og heller aldrig blev det. Derudover købte vi en skimlet 1 års hoppe, Woodhall 

Poona, samt en rødstikkelhåret (roan) hoppe, Kirkbride Harmony, og et cream-dun hoppeføl 

Kirkbride Hazy, som begge var af hans eget opdræt. Jeg var allerede dengang glad for de 

cream-dun. Ponyerne blev fløjet herover og afhentet i Kastrup – det var som juleaften, da de 

ankom d.16 jan.1967. Desværre døde Hazy efter kun 14 dage af en voldsom ormeskade – 

Harmony havde det heller ikke for godt, men hun overlevede, blev kåret og fik adskillige føl. 

Vi sendte obduktionserklæringen til Houldsworth, som skrev, dybt nedbøjet, på et Skotsk, som 

mindede om dårlig Dansk ordret oversat til Engelsk, at vi måtte jo tro, at han, som var en 

komplet fremmed for os, var en frygtelig én!! Det var jo dybt rørende, desværre havde jeg 

sendt pengene, men han tilbød straks at finde en anden ifolet hoppe som erstatning for ”Wee 

Hazy”. Han havde 2 hopper, en cream-dun, som fristede os meget, hun var rimelig nem at 

fange, sagde han – bare hun havde et langt reb i grimen, jeg sagde tak for tilbudet men nej til 

hoppen for en sådan en hoppe havde vi allerede i Ruby of Yarpha, hende have vi allerede 

udstyret med 3 m lang reb i grimen og hun vidste nøjagtig indenfor 5 cm. hvor langt det reb 

var! I stedet fik vi Holwell Hazel, en meget sød, brun hoppe, som næste år fik Abildores Aly, 

SH 81, kåret i 2A. og senere leverede et føl hvert år.  



Samme år, 1967, købte vi to hoppeføl fra Miss Enid Glasier, Avening Stutteriet, Avening 

Jinny Cricket, rød, og Avening Charley Girl, cream-dun,.som senere blev mor til Abildores 

Gilbert, som endte hos Søren Chr. Henriksen, stutteri Bomlund, og stadig kan findes i mange 

stamtavler selv i dag.  

Da Ardlogie Silver King ikke viste sig at have anlæg for rødt, solgte vi ham til Ingvar Johansson 

i Sverige, hvor han blev benyttet i avlen i mange år. Et cream-dun hingsteføl, Avening 

Colossus, som viste sig at blive miniature, blev også solgt til Sverige, i stedet købte Gayman 

of Berry, rød med lys man og hale, af Harry P. Gayman kom til at betyde meget for os, men 

da jeg stadig var på jagt efter en cream-dun hingst, fandt  Betty Cox Potluck of Methven til os, 

og samtidig købte vi også hans datter, Pearl of Methven, også cream-dun. Pearl blev senere 

mor til Bergeruds Polo, ham har vi i 2006 benyttet til vores to 1 kl hopper, Abildores Megan 

og Abildores Irma, og venter føl efter ham her til april. Vi kunne tilsyneladende ikke få nok 

cream-dun, så i 1972 ankom Sysonby Tann, og hun må vel kaldes den ene af vores stamhopper, 

idet hun blev mor til Abildores Isabella (efter Gayman of Berry) og Abildores Max (efter Wells 

Magnificent), der begge har været meget betydningsfulde ponyer i vores stutteri.   

På et tidspunkt fik jeg da også, et kort øjeblik, lyst til broget, så i 1974 købte vi Normandykes 

Fulmar, et sortbroget hoppeføl, af Rowena Provan´s mor, Mrs. Lewis. Da vi stadig købte 

ponyer ubeset, bad vi dog om et foto af føllet – vi modtog et billede af forenden af føllet, med 

en undskyldning om, at hun var en rådden fotograf!   

Da vi kunne se, at vores lille flok trængte til en avlsmæssig forbedring, ville vi finde en 

virkelig god sort hingst, og valget faldt på hingsteføllet Wells Magnificent, som var til salg 

på Wells Stutteriets ”stalddørsauktion”, og samtidig ville vi også gerne købe en god sort 

hoppe. Sleigh’s datter, Marjorie, rådede os til hingsteføllet Wells Magnificent og hoppen 

Wells Elida, og da vi ikke selv kunne være til stede ved auktionen, havde vi bedt Mrs. Pat 

Lory, Rachel Bown´s mor, om at byde for os. Elida, eller guldgåsen, som vi med rette kaldte 

hende, endte i en pris på £600, som dengang, i 1974, var den højeste pris betalt på en auktion 

til dato! Begge ponyer blev senere kåret i 1 kl, og Elida var en dejlig hoppe, at vi så ikke fik 

så megen glæde af hende som ønsket er en anden sag. Vi havde håbet at få en cream-dun 

søn, Abildores Ossian, efter hende kåret, men det lykkedes ikke trods 3 forsøg – sig ikke, at 

vi ikke var udholdende – vi fik således aldrig at se, hvordan han var i avlen.   

Drømmen om de grå ponyer gik i opfyldelse, da vi i 1987 importerede den grå hoppe, Ginette 

of Drakelaw, med hingsteføllet, Gillinto of Drakelaw ved siden. Udover Gillinto fik Ginette 5 

grå hoppeføl i rap – alle kårede – samt vores røde hingst Abildores Ecco. 

Efter min mands død i 1990, oplevede jeg den lykke, at Ian gerne ville fortsætte stutteriet 

sammen med mig, og vi flyttede til Nordsjælland, hvor vi sammen købte en lille gård, 

Kærholm i Vassingerød. Ian, som også er glad for de grå, har siden importeret først hoppen 

Candy of Drakelaw og siden hingsten, Southley Bilberry, begge grå, samt en enkelt rød, Sophie 

of Drakelaw. Han har altid været glad for Drakelaw ponyerne og ikke mindst for deres 

opdrætter, nu afdøde Katherine Lee. Billy er i efteråret 2006 solgt til Anne Pagmar, Jäboruder, 

Sverige, vi har tre hoppeføl efter ham og i stedet har Ian købt en grå hingsteplag af Marie 

Brooker, Clothie i Skotland og et gråt hoppeføl fra Rachel Bown, Sedgehill i England. Vi 

venter spændt på ponyerne ankomst - trods 40 år er det stadig som juleaften!  



Det har været spændende og morsomme 40 år – trods fejlkøb og uheld og uvidende dommere! 

Vores tålmodighed har været endeløs – synes jeg. Vi har holdt os til de samme størrelser og 

de samme farver i alle årene, til trods for, at hverken dommere og derfor heller ikke købere, 

brød sig om cream-dun ponyer – rødt var heller ikke populært de første mange år, og heller 

ikke de ”store”. Mads Schmidt Eriksen, Nordals, der dengang var dommer, og havde været 

”meddommer” sammen med Dougal Dick ved kåringen i 1980, offentliggører sine 

uforglemmelige tanker i vores magasin Året Rundt 1980. Han ikke enig enig med Dicks 

bedømmelsen af typen – en Shetlandspony skal være, citat: En lille kraftig, primitiv, 

madammeagtig hest, med et lille udtryksfuldt, velformet hoved, små ører og store levende øjne, 

lige og bred pande og med store åbne næsebor. Han fortsætter med at skrive: .. der vil så nok 

efter disse replikker være nogen, der spørger: er der så ikke plads til de store ponyer? Da vil 

jeg svare, at selvfølgelig er der det, idet folk selv må om det, selv bestemme, men det må være 

sådan, at der aldrig vil komme sådanne dyr på fløjen, ej heller kåret i 1 Kl, men må slutte 

troppen som været kåret, idet vi ikke kan afvise dyr, der holder sig under de 107 cm. Se det 

var jo noget af en mundfuld, især når vores egen Wells Magnificent, 102 cm., ved samme 

kåring stod nr. 2 i sit hold og blev kåret i 1.Kl! det var så vores held, at Mads Eriksen kun var 

”meddommer” og med for at skabe lighed mellem de Engelske og de Danske bedømmelser. 

Jeg vil ikke påstå, at vi havde succes med vores store ponyer i uønskede farver. I mange år 

vidste jeg dårligt, at der fandtes andre kåringsklasser end 2B, og jeg var målløs, da jeg første 

gang som trækker avancerede til en anden plads og 2A, for slet ikke at nævne, da jeg med 

Elida kom på fløjen i 1.kl, den glæde fik jeg da ud af hende!  

Selvom der ikke findes noget smukkere end en god sort hingst, har vi altid villet have farver, 

så vi ud over kønnet på føllene, også kunne være spændt på farven. Vi har haft mange, mange 

glæder og selvfølgelig også sorger, som da Wells Magnificent døde af uforklarlige grunde, da 

vi måtte aflive Bliss, fordi hun i sine senere år blev stærkt forfangen og ikke blev i fol, og da 

Hotlips (Highwood Serenade) måtte aflives sidste år, da hun ikke kunne fole – heldigvis den 

eneste foling i 40 år med den udgang. Jeg tænker tit på Knud, der sagde til sine klienter, når 

de sørgede over et sygt dyr, at de skulle være glade for, at det ikke var deres børn, der var 

noget galt med. Det er dejligt at være omgivet af dyr, men man må være realistisk, og sætte 

tingene i perspektiv, ellers skal man ikke have med dyr at gøre.  

Jeg har mødt mange dejlige ponyer og deres mennesker, både hjemme og i udlandet, jeg har 

haft en spændende tid i bestyrelsen og på ISPC møderne, og sidst og ikke mindst glædede det 

mig meget, at foreningen udnævnte mig til æresmedlem i 2004.   

                                                                                 Ulla Løje, Kærholm, Januar 2007 

 

 

Nogle spørgsmål vi ofte bliver stillet - Svar fremgår af tabellerne 

 

 



Er der nogen af jeres hingste, der har givet flere hoppeføl / hingsteføl end andre? 

Hingstens navn 
Antal 

Hingsteføl 
Antal Hoppeføl 

Ardlogie Silver King 2 1 

Gayman of Berry 13 18 

Potluck of Methven 19 11 

Wells Magnificent 7 6 

Abildores Ilja 6 9 

Abildores Max 13 23 

Gillinto of Drakelaw 4 4 

Abildores Ecco 3 7 

Southley Bilberry 8 8 

Total inklusiv data fra ikke anførte hingste 82 93 

53% af de føl der er født på Stutteri Abildore igennem de forgangne 40 år var hoppeføl og 47% var hingsteføl - 

dette er tæt på en 50% / 50% fordeling 

Dog ser det ud til at Abildores Max og hans søn Abildores Ecco har givet næsten dobbelt så mange hoppeføl som 

hingsteføl - men det kan være at Abildores Ecco retter op på denne fordeling i de kommende år! 

  Hvor lang tid går jeres hopper drægtige? 

Hoppens navn 
Antal dage fra første 

bedækning 
Antal folinger 

Ginette of Drakelaw 329 +/-   5 dage 7 

Sophie of Drakelaw 339 +/-   6 dage 7 

Candy of Drakelaw 332 +/- 10 dage 4 

Abildores Isabella 320 +/- 8 dage 14 

Abildores Anita 336 +/- 7 dage 5 

Abildores Alma 331 +/- 4 dage 5 

Abildores Bliss 330 +/- 4 dage 7 

Harviestoun Perila 342 +/- 5 dage 3 

Highwood Serenade 331 +/- 5 dage 3 

Gennemsnit 332 +/- 5 dage   

Ud fra gennemsnittet ser der ud til at hoppen vil fole 332 +/- 5 dage efter den dag hvor hun blev bedækket første 

gang - men skal man planlægge sin ferie må man regne med at nogle hopper går længere så som Harviestoun Perila 

eller kortere så som Abildores Isabella.   

 Hvor høje bliver jeres ponyer? 

Moder til afkommet 
Afkommets mål som 1 

års 

Afkommets mål som 3 

års 
Antal føl 

Ginette of Drakelaw 92 +/- 3 cm 98 +/- 4 cm 11 

Abildores Isabella 91 +/- 4 cm 99 +/- 3 cm 8 

Abildores Alma 91 +/- 1 cm 96 +/- 3 cm 5 

Abildores Bliss 93 +/- 1 cm 98 +/- 3 cm 5 

Det ses, måler en Abildore pony ca 91-93 cm som 1 års og mellem 94 - 102 cm som 3 års.  

Man kan også se at hvor Isabellas afkom voksede ca 8 cm fra de var 1 år til de var 3 år voksede afkommet efter 

Isabellas to døtre Alma og Bliss kun ca 5 cm. 
 

 


