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Bruksprovet 2021
Hingstar godkända, Premierad nivå

3 Caribbean Blue
br
2018
169
21,0
e.Chacoon Blue u.Carissima B e.Calido I
Exteriör
37,0
Typ 7,5

Reg.nr: 04-18-8252

Årgångshingst, hoppning
Stall Niklas Arvidsson AB

Sarah och Jan Glaubitt

Huvud, hals och bål 7,5

Extremiteter 7,0

Trav 7,0

Galopp 7,5

Skritt 7,0

Trav 8,0

Ädel, långsträckt ännu något outvecklad. Uttrycksfullt huvud, välansatt välvd hals, smal bål och bringa, grund bål, något lång
ländrygg, plant kors. Marktrång, gracil, tåvid och nystar. Rörlig skritt med normal steglängd. Lätt, rörlig och aktiv trav.
Gångarter

7,1

Löshoppn.

8,50

Skritt 7,0

Allmänt intryck 7,0

Taktmässig skritt med ganska god energi. Bör skritta mer genom kroppen. Ganska taktmässig trav som saknar energi men med
normal steglängd. Länger sig ganska bra. Rund, lätt och ganska taktmässig galopp med ganska bra energi och steglängd.
Positiv inställning.
Teknik och förmåga 8,5

Temperament och utvecklingsbarhet 8,5

Hoppar med god rytm och balans och god framåtbjudning, ryggverkan och benteknik. Uppmärksam och samarbetsvillig. Gott
förtroende.

Lämplighet

Dressyr 0

Hoppning 1

Godkänd med PR2 till 2023

Hoppindex 9,8
Reg.nr: 04-18-1523

15 Lloyd (SWB)

Årgångshingst, hoppning
br
2018
165
21,0
Fredrik och Martin Linell
e.London (ex Carembar de Muze) u.Chavatina (SWB) e.Chacco Blue
Exteriör
37,0
Typ 8,0
Huvud, hals och bål 7,5

Fredrik och Martin Linell
Extremiteter 8,0

Skritt 7,0

Trav 6,5

Ädel, välutvecklad. Välansatt hals, lång manke, låg rygg och något öppen ländrygg, kort sluttande kors. Något knipt under
framknäna och väl inskenade hasar. Rörlig, energisk skritt med normal steglängd. Lätt, energisk kort trav.
Gångarter

6,8

Löshoppn.

8,50

Skritt 6,5

Trav 6,0

Galopp 7,5

Allmänt intryck 7,0

Kort, taktmässig skritt med ganska god energi. Bör skritta mer genom kroppen. Något kort och oelastisk trav med bra energi.
Bör trava mer genom kroppen. Lätt och ganska rund galopp med normal steglängd och bra energi. Energisk och positiv.
Teknik och förmåga 8,5

Temperament och utvecklingsbarhet 8,5

Hoppar med god balans och framåtbjudning. God benteknik och ganska god ryggverkan. Rättar sig bra. Uppmärksam,
samarbetsvillig och med gott förtroende.

Lämplighet

Dressyr 0

Hoppning 1

Godkänd med PR2 till 2023

Hoppindex 9,8

Reg.nr: 04-18-2402
Årgångshingst, dressyr
mbr
2018
166
21,5
Oneinamillion Horses AB
Oneinamillion Horses AB
e.Total Hope u.Zarella (50) (SWB) e.Blue Hors Zack
Exteriör
40,5
Typ 8,0
Huvud, hals och bål 8,0 Extremiteter 7,5 Skritt 8,5
Trav 8,5

18 Oneofakind OM (SWB)

Välutvecklad, maskulin, något kompakt. Välansatt, välvd hals, liggande bogar, djup bål, något stram ländrygg och välformat
långt kors. Något gracil och långa kotor. Rörlig, vägvinnande och energisk skritt. Lätt, aktiv och elastisk trav.
Gångarter

8,4

Löshoppn.

7,50

Skritt 9,0

Trav 8,0

Galopp 8,5

Allmänt intryck 8,0

Lätt, rörlig, taktmässig skritt med bra energi, gott övertramp och naturlig lösgjordhet. Ganska elastisk trav med bra energi,
steglängd och naturlig lösgjordhet. Kunde vara mer aktiv bak. Taktmässig, välbalanserad galopp med bra energi och god
steglängd och bärighet. Harmonisk, positiv och avspänd.
Teknik och förmåga 7,0

Temperament och utvecklingsbarhet 8,0

Hoppar med god framåtbjudning, rytm och benteknik. Samarbetsvillig och orädd. Hinderklok.

Lämplighet

Dressyr 1

Godkänd med PR2 till 2023

Dressyrindex 9,6

19 S.J. Royal Chacoon
br
2018
165
20,5
e.Chacoon Blue u.Cara I Z e.Check In
Exteriör
38,5
Typ 8,5

Hoppning 0

Reg.nr: 04-18-8220

Årgångshingst, hoppning
Stall Rambron AB

Knut-Erik Halvorsen o Hanne Benrud

Huvud, hals och bål 8,0

Extremiteter 7,0

Trav 6,5

Galopp 7,5

Skritt 8,0

Trav 7,0

Högställd, ädel, något outvecklad. Hög manke, smal bringa och bål, något kort rygg och långt välformat kors. Gracil och tåvid
höger fram. Rörlig och vägvinnande skritt. Lätt aktiv trav.
Gångarter

7,3

Skritt 8,0

Allmänt intryck 7,0

Mycket taktmässig och ganska rörlig skritt med bra energi och god steglängd. Kort, ganska taktmässig trav. Rund, lätt och
ganska taktmässig galopp med bra energi. Positiv häst! Något mot handen i galopp.
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Löshoppn.

Teknik och förmåga 8,5

8,50

Temperament och utvecklingsbarhet 8,5

Hoppar med god balans, framåtbjudning, ryggverkan och benteknik bak. Snabb reaktionsförmåga. Uppmärksam, samarbetsvillig
och med gott förtroende.

Lämplighet

Dressyr 0

Hoppning 1

Godkänd med PR2 till 2023

Hoppindex 9,8

20 Valley

Reg.nr: 04-18-3915

Årgångshingst, dressyr

sv
2018
168
21,0
e.Vitalis u.Elfenbraut e.San Amour I
Exteriör
41,0
Typ 9,0

Albert Röber
Huvud, hals och bål 8,0

Extremiteter 7,5

Trav 8,0

Galopp 8,0

Skritt 8,0

Trav 8,5

Välutvecklad, högställd, maskulin med naturlig resning. Något långt huvud, välansatt bred välvd hals, lång manke och
välmusklat välformat kors. Gracil i övrigt välbenad med välinskenade hasar. Avspänd och vägvinnande skritt. Lätt,
vägvinnande trav med väl undersatta bakben.
Gångarter

8,0

Löshoppn.

6,25

Skritt 8,0

Allmänt intryck 8,0

Taktmässig, rörlig och lätt skritt med bra energi och naturlig lösgjordhet. Elastisk, aktiv trav med bra energi och steglängd.
Taktmässig och elastisk galopp med bra energi och steglängd.
Teknik och förmåga 6,0

Temperament och utvecklingsbarhet 6,5

Hoppar med god framåtbjudning. Dålig rytm och något svag ryggverkan. Något styv i bogen. Samarbetsvillig och orädd.

Lämplighet

Dressyr 1

Godkänd med PR2 till 2023

Dressyrindex 9,5

23 Benchmark
mbr

2017

169

22,0

Årgångshingst, dressyr
Västra Hoby Stuteri och Hennix Horses

e.Borsalino u.Di Anjolie e.De Niro
Exteriör
42,0
Typ 8,5

Hoppning 0

Reg.nr: 04-17-3768
ZG Sahlmann u. Schmidt GmbH, Heike
Sahlmann

Huvud, hals och bål 9,0

Extremiteter 8,0

Trav 8,0

Galopp 8,5

Skritt 8,0

Trav 8,5

Maskulin, välmusklad med naturlig resning. Uttrycksfullt huvud, brett ansatt välvd hals, något kort manke, välformat
välmusklat kors. Långa kotor och hovar med understuckna trakter båda fram. Aktiv, spänd, rörlig och vägvinnande skritt.
Spänstig, elastisk och rörlig trav.
Skritt 8,0

Gångarter

8,2

Löshoppn.

5,50

Teknik och förmåga 5,0

Temperament och utvecklingsbarhet 6,0

Ridbarhet dressyr

8,25

Testryttare I 8,5

Testryttare II 8,0

Taktmässig, energisk skritt med bra steglängd. Energisk, elastisk trav med bra bärighet och steglängd. Taktmässig, energisk,
elastisk galopp med bra naturlig lösgjordhet och steglängd och mycket bra bärighet. Positiv häst kunde vara lite mer reaktiv.
Hoppar med god balans och framåtbjudning. Svag ryggverkan. Samarbetsvillig och orädd.

MH: En rörlig och väldigt välbalanserad häst. Han är reglerbar och mjuk i kroppen ger väldigt bra känsla när man rider framåt,
men känns lite långsam bak när man samlar. MR: Fin känsla, fin framför ryttaren, lätt att hålla balansen uppe när han får stöd.
Tar inte kontakten framåt riktigt och släpper igenom ryggen. Önskar svinga mer genom kroppen. Känns inte så mycket riden
med svag bjudning och attityd. Finns väldigt mycket kvalitéer i alla gångarter.
Lämplighet

Dressyr 1

Godkänd med PR tills vidare

Dressyrindex 19,4

27 Diavant Blue

Årgångshingst, hoppning
br
2017
166
21,5
Paul Schockemöhle Pferdehaltung
Gestüt Lewitz
GmbH
e.Diaron u.Vivanetta Blue e.Vivant van de Heffinck
Exteriör
39,0
Typ 8,5
Huvud, hals och bål 8,0 Extremiteter 7,0 Skritt 7,5

Hoppning 0

Reg.nr: 04-17-3838

Trav 8,0

Högställd, ädel, harmonisk med naturlig resning. Uttrycksfullt huvud, väl ansatt välformad kort hals, långt välformat välmusklat
kors. Hänger något i framknäna, parallellförskjuten, något tåtrång. Energisk taktmässig skritt. Lätt, luftig och spänstig trav.
Gångarter

7,5

Skritt 7,5

Trav 7,0

Hoppning

8,5

Teknik och förmåga 8,5

Galopp 8,0

Energisk skritt med normal takt och ganska bra steglängd. Lätt, energisk trav med ganska bra bakben. Energisk, ganska elastisk
galopp med bra balans och bärighet. Vinner mark.
Temperament och utvecklingsbarhet 8,5

Hoppar med god balans och benteknik. Stundtals god ryggverkan. Snabb reaktionsförmåga. Uppmärksam och samarbetsvillig.
Något hetsig.
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Ridbarhet hoppning

8,50

Testryttare I 8,5

Testryttare II 8,5

HL: Elastisk, rörlig. Rytmisk galopp. Tappar ibalnd lite fokus och kommer bakom handen. När den är koncentrerad på hindret är
känslan i språnget väldigt bra. Känns som det finns mycket i hästen. EE: Mycket bra avstamp, blir lite snabb i luften. Väldigt
försiktig häst, har mycket tryck som den idag inte kan hantera, rättar sig bra efter att den rivit, vill göra rätt, bra balans.
Lämplighet

Dressyr 0

Hoppning 1

Godkänd med PR tills vidare

Hoppindex 18,0
Reg.nr: 04-17-2980

32 Glasgow (SWB)

Årgångshingst, dressyr
br
2017
168
21,0
Gränsbo Stuteri
e.Grand Galaxy Win u.Barcelona (76) (SWB) e.Figaro R
Exteriör
42,0
Typ 9,0
Huvud, hals och bål 8,5

Gränsbo Stuteri
Extremiteter 7,0

Skritt 8,5

Trav 9,0

Ädel, elegant, välproportionerlig med naturlig resning. Uttrycksfullt huvud, välformad, välvd hals, liggande bogar och
välformat kors. Långa kotor, marktrång, vinklade hasar och hastrång. Energisk, aktiv och rörlig skritt. Rörlig, elastisk och luftig
trav med mycket aktiva bakben.
Skritt 9,0

Trav 8,5

Galopp 8,5

Gångarter

8,8

Löshoppn.

5,00

Teknik och förmåga 5,0

Temperament och utvecklingsbarhet 5,0

Hoppning

5,0

Teknik och förmåga 5,0

Temperament och utvecklingsbarhet 5,0

Testryttare I 9,0

Testryttare II 9,5

Rörlig skritt med mycket bra energi och steglängd. Mycket elastisk trav med bra energi och steglängd. Bra bärighet och påskjut
bakifrån. Mycket spänstig, bärig och elastisk galopp med bra energi och steglängd.
Hoppar med god framåtbjudning. Svag ryggverkan och rytm. Uppmärksam, något hetsig.

Hoppar med god framåtbjudning. Dålig ryggverkan och rytm. Uppmärksam, något hetsig.
Ridbarhet dressyr

9,25

MH: Det är en välbalanserad, känslig, positiv häst. Den är reglerbar och det går att korta och länga i alla gångarter. Fin för
skänkeln, fin i munnen. Väldigt fokuserad. Går gärna på dubbla spår i höger galopp, tar korrigeringen väl. Lite svår att forma i
bålen. MR: Gav väldigt fin känsla i alla tre gångarterna. Bra bjudning, välbalanserad, elastisk, fokuserad och med ryttaren. Kan
öka i galoppen, lite svårare att vara rund när man kortar galoppen. Skritten inte jättestor men går att både korta och länga.
Lämplighet

Dressyr 1

Godkänd med PR tills vidare

Dressyrindex 20,6

38 Montevideo VDL (ex. Mr Cornet

Hoppning 0

Reg.nr: 04-17-3837

Årgångshingst, hoppning

br
2017
167
22,0
e.Cornet Obolensky u.Ezella e.Indoctro
Exteriör
38,5
Typ 9,0

J. van Gestel
Huvud, hals och bål 9,0

Extremiteter 7,5

Trav 6,0

Galopp 8,0

Skritt 6,0

Trav 7,0

Ädel, elegant, långlinjerad och välmusklad. Litet uttrycksfullt huvud, väl ansatt välformad välvd hals, lång manke, mycket
välmuskla något sluttande kors. Något upprätade framkotor, något smala hovar med höga trakter fram. Aktiv skritt med kort
steglängd. Lätt och framåtgripande trav.
Gångarter

6,8

Skritt 6,5

Hoppning

8,2

Teknik och förmåga 8,5

Temperament och utvecklingsbarhet 8,0

Testryttare I 7,5

Testryttare II 8,0

Något kort skritt med ganska bra energi. Taktmässig, något markbunden och kort trav. Balanserad, energisk galopp med bra
steglängd.
Hoppar med god framåtbjudning och stundtals god ryggverkan. Ganska distinkt avstamp. Säker taxering. Snabb
reaktionförmåga. Uppmärksam och orädd.
Ridbarhet hoppning

7,75

HL: Stor och luftig galopp. Rörlig. Kommer ibland bakom handen och inte riktigt kontakt med hindren. Blandar språngkvalitén,
stor kapacitet och emellanåt starkt avstamp. Stundtals lite okoncentrerad. EE: En häst med jättefin ridbarhet, otroligt balanserad
för att vara 4 år. Blandar tekniken i sprången, vill vara försiktig.
Dressyr 0

Lämplighet

Hoppning 1

Godkänd med PR tills vidare

42 Rimaro van de Looise Heide

Hoppindex 17,4
Reg.nr: 04-17-3839

Årgångshingst, hoppning

mbr
2017
168
21,0
e.Diarado u.Lavita van de Looise Heide e.Kashmir van't Schuttershof
Exteriör
38,0
Typ 8,5
Huvud, hals och bål 8,0

Eykens-Stessens B.V.B.A.
Extremiteter 7,5

Skritt 7,0

Trav 7,0

Ädel, högställd. Litet uttrycksfullt huvud, lång välformad välvd något brett ansatt hals, hög manke, kort rygg och välformat
runt kors. Långa kotor och något gracil. Aktiv skritt med normal steglängd. Lätt, ganska framåtgripande trav, kunde vara mer
undersatt bak.
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Gångarter

7,0

Skritt 7,0

Trav 6,5

Galopp 7,5

Hoppning

8,4

Teknik och förmåga 8,0

Temperament och utvecklingsbarhet 9,0

Testryttare I 9,0

Testryttare II 8,5

Energisk skritt med normal takt. Travar med bra energi och normal steglängd. Ganska rund och bärig galopp med bra energi.

Hoppar med god rytm, balans, framåtbjudning och frambensteknik. Uppmärksam, samarbetsvillig, orädd med gott förtroende.
Hinderklok.
Ridbarhet hoppning

8,75

HL: Något matt och trött i kroppen och mentalt. Vägvinnande galopp, bra balans. Bra karaktär, hinderklok, försiktig, fokuserad
på hinder. Kvalitetshäst. EE: Den har väldigt mycket kapacitet, stor galopp, otroligt bra hinderuppfattningsförmåga, den har ett
stort hopp, den är försiktig, har ett bra avstamp, för dagen lite stark, blir nog bättre när den kommer bättre ibalans och blir
starkare i kroppen.
Lämplighet

Dressyr 0

Hoppning 1

Godkänd med PR tills vidare

Hoppindex 17,9

44 Tinder (SWB)
br
2017
166
21,0
e.Nintender (ex. V. Sambia) u.Vegas e.Orlando
Exteriör
34,5
Typ 7,5

Reg.nr: 04-17-1860

Årgångshingst, hoppning
Equiqlaris AB

Lotta Pettersson

Huvud, hals och bål 7,0

Extremiteter 8,0

Trav 6,5

Galopp 7,5

Skritt 6,0

Trav 6,0

Högställd, kortlinjerad och välutvecklad. Välansatt välvd hals, hög markerad manke, påtagligt kort rygg, något stram i
ländryggen och långt sluttande kors. Något marktrång i övrigt välbenad. Avspänd skritt med kort steglängd. Energisk trav med
kort steglängd.
Gångarter

6,8

Skritt 6,5

Hoppning

8,3

Teknik och förmåga 8,5

Temperament och utvecklingsbarhet 8,0

Testryttare I 7,5

Testryttare II 8,5

Taktmässig, något kort skritt med ganska bra energi. Taktmässig, ganska mjuk och lätt trav med bra energi. Taktmässig, ganska
rund galopp med ganska bra energi.
Hoppar med god framåtbjudning, ryggverkan och benteknik bak. Stor kapacitet. Uppmärksam och orädd. Gott självförtroende.
Ridbarhet hoppning

8,00

HL: Mjuk, elastisk häst, hoppar försiktigt. Hoppar i två delar och på framdelen och känns lite obalanserad idag. Fullföljer inte
sprången riktigt och överhoppar sig. EE: En häst med mycket kapacitet - bra avstamp, fin balans och ridberhet, ibland lite
okoncentrerad. Säkert för att han har lätt för sig och blir då lite vinglig.
Lämplighet

Dressyr 0

Hoppning 1

Godkänd med PR tills vidare

Hoppindex 17,5
Reg.nr: 04-17-1510

46 Zezar Hästak (SWB)

Årgångshingst, hoppning
br
2017
163
20,0
Hästak AB
e.Casanova Hästak u.Utopia Hästak (SWB) e.Cabachon
Exteriör
36,5
Typ 8,0
Huvud, hals och bål 8,0

Hästak AB
Extremiteter 7,0

Skritt 7,0

Trav 6,5

Ädel, elegant, välproportionerlig av mindre modell. Uttrycksfullt huvud, brett ansatt välformad hals, långa djupa bogar, djup
bål, långt sluttande kors. Gracil, långa kotor och obetydligt tåvid. Överilad, rörlig skritt med normal steglängd. Taktmässig kort
trav.
Gångarter

7,5

Skritt 7,0

Trav 7,0

Galopp 8,5

Hoppning

8,9

Teknik och förmåga 9,0

Temperament och utvecklingsbarhet 9,0

Testryttare I 8,0

Testryttare II 9,0

Taktmässig, energisk skritt med normal steglängd. Taktmässig, något kort trav med bra energi. Kunde önska mer påskjut.
Taktmässig, bärig galopp med bra energi och elasticitet.
Hoppar med god balans, framåtbjudning, ryggverkan och benteknik. Snabb reaktionsförmåga. Uppmärksam och
samarbetsvillig. Något hetsig.
Ridbarhet hoppning

8,50

HL: Häst med mycket blod, blir lite ängslig i början, slappnar av efter hand. Försiktig på hinder. Känns som den har förmåga när
han slappnar av. EE: En häst med mycket nerv, väldigt försiktig trots sin storlek, väldigt stor galopp och bra balans, mycket
kapacitet, bra ridbarhet. Elastisk.
Lämplighet

Dressyr 0

Hoppning 1

Godkänd med PR tills vidare

Hoppindex 18,8
Reg.nr: 04-16-2022

55 York Hästak (SWB)

Årgångshingst, hoppning
mbr
2016
167
20,5
Hästak AB
e.Dirco Hästak (SWB) u.Thelma Hästak (SWB) e.Heartbeat
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Exteriör

Typ 7,5

36,0

Huvud, hals och bål 7,5

Extremiteter 7,5

Trav 6,5

Galopp 7,5

Skritt 6,5

Trav 7,0

Harmonisk något kortlinjerad. Brett ansatt kort hals, djup bog och bål, något låg och öppen ländrygg, kort sluttande kors.
Marktrång, tåvid. Energisk, kort skritt. Taktmässig, aktiv trav som kunde vara mer framåtgripande.
Gångarter

6,8

Skritt 6,5

Hoppning

8,3

Teknik och förmåga 8,0

Temperament och utvecklingsbarhet 8,0

Testryttare I 9,0

Testryttare II 9,0

Ganska taktmässig skritt med normal steglängd och ganska bra energi. Något spänd överlinje. Lätt, ganska rörlig trav med
normal steglängd och ganska bra energi. Elastisk, energisk, lätt, bärig galopp med bra steglängd och naturlig lösgjordhet.
Hoppar med god rytm, balans och bakbensteknik. Jämn framåtbjudning. Uppmärksam, samarbetsvillig och sansad. Önskar att
den tydligare kommer upp över manken.
9,00

Ridbarhet hoppning

HL: Lite spänd i början men får direkt en bra känsla. Fin, bärig galopp. Stor hoppkapacitet och försiktig. Tycker mycket om
hästen! Fin att rida. EE: En häst med mycket förmåga, vill vara försiktig. En väldigt fin häst, ett bra avstamp. En häst man blir
glad av att rida.
Lämplighet

Dressyr 0

Hoppning 1

Godkänd med PR tills vidare

Hoppindex 17,5

47 Chacootino PS
br

2016

171

21,0

e.Chacoon
e.
Blue u.Conthina e.Contharg
Exteriör
38,5
Typ 8,5

Årgångshingst, hoppning
Paul Schockemöhle Pferdehaltung
GmbH

Reg.nr: 04-16-8315
Gestüt Lewitz

Huvud, hals och bål 8,0

Extremiteter 7,0

Trav 8,0

Galopp 8,5

Skritt 7,0

Trav 8,0

Stor, lätt, högställd, något svagt musklad. Litet uttrycksfullt huvud, väl ansatt välvd något bred hals, hög markerad manke,
liggande bogar, smal bål och sluttande kors. Gracil, väl inskenade hasar. Ballförskjutna hovar ffa vänster fram. Energisk skritt
med normal steglängd. Luftig, vägvinnande och framåtgripande trav.
Gångarter

7,8

Skritt 7,0

Hoppning

8,4

Teknik och förmåga 8,0

Temperament och utvecklingsbarhet 8,0

Testryttare I 9,5

Testryttare II 9,5

Ganska taktmässig och energisk skritt med normal steglängd. Lätt, ganska energisk, elastisk och balanserad trav. Rytmisk
galopp med bra energi, elasticitet, balans och naturlig lösgjordhet.
Hoppar med god framåtbjudning och rytm. Stor kapacitet och snabb reaktionsförmåga. Uppmärksam och samarbetsvillig.
Ridbarhet hoppning

9,50

HL: Mycket "blod", behaglig att sitta på med mycket fina gångarter, Känslig, väldigt försiktig. Bra känsla i sprången. Scoopy.
Bättre ju längre jag red. Mer avslappnad och bättre efter hand. Efter sitt fel (kom lite djupt) hoppade den ännu bättre och
fortfarande med förtroende. EE: En häst med stor kapacitet, mycket elastisk, ridbar, ett bra avstamp, bra
hinderuppfattningsförmåga och väldigt försiktig. Känns som en häst för de stora klasserna.
Lämplighet
Dressyr 0
Hoppning 1
Hoppindex 17,8

Godkänd med PR tills vidare

58 Cannobio
svbr
2017
170
21,5
e.Casall u.W-Estelle e.Lasino
Exteriör
36,5
Typ 8,0

Direktkvalificerad hingst, hoppning
Anders Lidbeck Horses AB
Huvud, hals och bål 8,0

Reg.nr: 04-17-3826
Witt Pferdezucht Gbr.

Extremiteter 8,0

Skritt 6,0

Trav 6,5

Långlinjerad, välproportionerlig. Uttrycksfullt huvud, välansatt välformad hals, hög lång manke, djupa bogar, djup bål, rak rygg
och plant långt kors. Långa kotor, korta skenor och något vinklade hasar. Trakttrånga hovar. Överilad, något kort skritt.
Taktmässig trav med viss spänst, kunde vara mer undersatt bak.
Godkänd med PR tills vidare. Ska ses av AVN på hemmaplan för beskrivning av prestationsegenskaper.

59 Chacoolou PS

Direktkvalificerad hingst, hoppning
2016
168
21,5
Paul Schockemöhle Pferdehaltung
Gestüt Lewitz
GmbH
e.Chaccon Blue u.Balancelle e.Balou du Rouet u.Golden Dance e.Lancer III
Exteriör
38,0
Typ 9,0
Huvud, hals och bål 7,5 Extremiteter 7,0 Skritt 7,0

Reg.nr: 04-16-8314

Trav 7,5

Högställd, ädel och elegant. Uttrycksfullt huvud, välformad bred kort hals, djupa bogar, välformat kors. Hov med ballförskjutna
trakter vänster fram, obetydligt tåvid höger fram, rakhasig. Hänger något i framkknäna. Avspänd skritt med normal steglängd.
Lätt, taktmässig och bärig trav.
Godkänd med PR tills vidare. Ska ses av AVN på hemmaplan för beskrivning av prestationsegenskaper.

6

61 Janeiro Platinum
sv
2014
168
21,0
e.Sezuan u.Black Beauty L. Platinum e.UB 40
Exteriör
42,0
Typ 9,0

Direktkvalificerad hingst, dressyr
Christinelund Dressage AB
Huvud, hals och bål 9,0

Reg.nr: 04-14-3473
Titan Wilaras

Extremiteter 7,0

Skritt 8,0

Trav 9,0

Maskulin, elegant och ädel. Uttrycksfullt huvud, lång väl ansatt välvd hals med naturlig resning och något bred nacke, hög
manke, djupa liggande bogar, välformat kors. Fransysk fram, något långa kotor runt om. Vägvinnande, energisk och taktmässig
skritt. Aktiv, energisk luftig och elastisk trav.
Godkänd med PR tills vidare. Ska ses av AVN på hemmaplan för beskrivning av prestationsegenskaper.
Reg.nr: 04-12-3912

63 Hometown (ex Hornrose)
sv
2012
174
23,0
e.Apache (ex Amigo) u.Torose V e.Ferro
Exteriör
38,0
Typ 8,5

Anita Rostner
Huvud, hals och bål 8,0

J.A.G. Bouwmeester
Extremiteter 7,5

Skritt 7,0

Trav 7,0

Stor och högställd. Uttrycksfullt huvud, mycket lång, brett ansatt, rak hals, djup bog och bål, liggande djupa bogar, kort, något
låg rygg, långt, sluttande välmusklat kors. Långa skenor, något upprätade kotor runt om, olikformade framhovar. Taktmässig,
avspänd, något kort skritt. Framåtgripande trav med raka framben och väl undersatta bakben.
Godkänd med PR tills vidare. Ska ses av AVN på hemmaplan för beskrivning av prestationsegenskaper.
Reg.nr: 04-07-5186

60 Cristallo II
skm

2007

167

22,0

Lövsta Stuteri AB

Axel Schürner

e.Cornet Obolensky u.Cassie e.Cassini I
Exteriör

Välproportionerlig, maskulin och något grov. Brett ansatt hals med tendens till underhals, branta bogar, lång manke, djup bål
och långt kors. Grovbent med korta kotor och skenor, väl inskenade hasar, trakttrånga hovar, något fransysk höger fram.
Trakttrånga hovar runtom. Avspänd, taktmässig skritt med normal steglängd, breddar bak. Taktmässig, kort trav med viss
spänst som kunde vara mer vägvinnande.
Godkänd med PR tills vidare
Reg.nr: 04-03-4732

62 Warrant
br
2003
171
22,0
e.Numero Uno u.Karanta e.Nimmerdor
Exteriör

DHR. G. Reuls

Maskulin, långlinjerad med naturlig resning och något korta framben. Väl bibehållen. Lång välvd något bred hals, hög manke,
låg rygg, välformat kors. Väl inskenad och välbenad. Vägvinnande och taktmässig skritt. Taktmässig trav, något i framvikt.
Godkänd med PR tills vidare.
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