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Stutteri Volstrup  

Storrammet dressurbetonet fuldblod med usædvanligt 
godt exteriør og med særdeles god skridt, god trav og god 
galop - kåret i både Sverige og Danmark. Tilhører 
Fuldblodsfamilie 3.  

Rex er kåret i Danmark og Sverige.  

Han blev solgt efter kåring på aktionen i Herning i 2011 til 
Sverige og er nu tilbage i Danmark hos os. 

Volstrups Rex Shipping 
DVH 1069 

FØDT 2004 

STANG 168 

Churchill 
EDH 475 

Churchill er far til utallige gode sportsheste, der gør det 
rigtig godt, på springbanerne. 
 
Hans afkom er stærkt efterspurgt blandt ryttere. 
I 2016 blev den dyreste auktionshest ved Hingstekåringen i 
Herning Volstrups Caroline. 
 
Volstrups Cato var en af de mest succesfulde 5 års heste i 
2016. Han vandt youngstercup på Bækgården, og ligeledes 
blev han nr. 2 i 5 års championatet  ved JBK stævnet. 
 
Churchill er far til utallige S heste. Churchill er morfar til 
vores egen Volstrups Cash. 

FØDT 1989 

STANG 168 



Vinder af materialeprøve og vinder af Elvin Rasmussens 
vandrepokal. 
Topplaceret i 4, 5 og 6 års championater.  Årets 
topkarakter i 6års 9,2! 
Deltager i UVM i Zangersheide. Flere placeringer i S, både 
nationalt og internationalt. 
 
Cash´s far Volstrups Casillas blev tilkendt elitestatus i 
2016. Dette kun med 62 stk afkom! 
Ud af første følårgang, blev Volstrups Cash Line udtaget til 
unghestechampionatet i Herning. 
 
Der er flere føl efter ham med ærespræmie ved følskuer. 
b.la. skuets bedste i region 6 i 2015. 
 

FØDT 2008 

STANG 170 

Volstrups Cash  
DVH 1071 

Congstar 

FØDT 2014 

STANG 170 

Congstar er fyldt med springgener. I faren Chacco's Son I's 
linje er både Contender, Landgraf I og Cor de la Brýere, som 
er kendt for at avle yderst kompetente springheste på alle 
internationale niveauer. 
 
Farfar Chacco-Blue havde fire afkom med til Europa 
Mesterskabet 2015. Chacco-Blues afkom er kendt for at have 
en super teknik, stort hjerte, god arbejdsmoral og rigtig gode 
resultater, som Congstar i særdeleshed har arvet. 
Også i morens linje er der stærkt springblod. Morfar Stakkato 
blev i 2010 Tysk mester og fik i 2007 titlen som "Årets Hingst" 
i Verden. Stakkato havde i 2010 registreret 359 succesfulde 
afkom og 28 hingste kåret i Hannoveraner forbundet. 

Vi samarbejder med... 


