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Den medaljevindende Welsh Cob hingst "Valhallas Zorro" er solgt til Holland! 

Valhallas Zorro, en af de bedste FEI dressurponyer i Europa, der har konkurreret med stor succes med Holly 
Kerslake for England siden 2016, er nu solgt til en familie i Holland, hvor han skal rides af deres 14-årige datter. 

Valhallas Zorro er avlet af Karen B. Olsen og Carl Trock, der også har solgt deres andel af ponyen. 

 

Welsh Cob hingsten Valhallas Zorro blev født i 2009 på Stutteri Valhalla v. Kalundborg, som i årtier har ligget i top-
pen af Welsh Cob avlen. Zorro vandt adskillige championater som føl og som unghingst, og som 3-års bedækkede 
han nogle få hopper, hvilket gjorde ham til far til f.eks. Europachampion Valhallas Vanessa. Og på Valhalla kan av-
len fortsætte, da de har sikret sig et lager af frostsæd fra Zorro. 

Valhallas Zorro startede sin karriere som 5-års med Anne-Mette Lyager, og sammen vandt de f.eks. en guldme-
dalje i holddressur og de vandt DSP’s dressurfinaler to år i træk. De nåede også at konkurrere internationalt og 
score topresultater, inden Anne-Mette faldt for aldersgrænsen.  

I begyndelsen af 2016 blev Zorro solgt (50 %) til Kerslake familien i Devon i Storbritannien, og siden da er han ble-
vet redet af Holly Kerslake, som har scoret utallige topresultater som f.eks. bronzemedalje med det britiske lands-
hold ved EM i Ungarn i 2017, sejre i utallige CDIP klasser og en 4. plads ved seneste EM i Polen med det britiske 
landshold. 

Men alt godt har en ende - og i dette tilfælde skete det i december 2019, da Holly Kerslake fyldte 16. Derfor blev 
Valhallas Zorro annonceret til salg, hvilket skabte stor interesse fra en række lande. Zorro er gennem årene blevet 
kendt for sit rolige og samarbejdsvillige temperament og for sin evne til helt konstant at score over 70 % i top 
konkurrencer.  

Resultatet blev, at Valhallas Zorro flytter til en familie i Holland, hvor han skal rides af deres 14-årige datter. 

 

Citat: 

Carl Trock og Karen B. Olsen er stolte over at have opdrættet en Welsh Cob dressurhingst af så høj international 
kvalitet og glade for at se, at han fortsætter sin internationale karriere: ”Vi har været utroligt glade for partner-
skabet med Holly og Kerslake-familien siden 2016, og vi er meget taknemmelige for alle de gode oplevelser, vi har 
haft sammen. Lige nu glæder det os, at Zorro bliver i Europa, og at han faktisk kommer lidt tættere på, så vi stadig 
kan følge hans karriere på dressurbanerne.” 

 
 

Kontakt: 
Carl Trock 
Email:  carl@trock.dk 
Mobil:  2012 6692 


