BRIMSTONE DYLAN
Welsh sec .C
OAKVALE RHIDIAN x Brynmair Doli

Blev i august kåret i 1.klasse med 9 for både hans skridt – trav og galop og fik titlen som kåringens bedste hingst.
Han har uden tvivl givet os utroligt mange gode stunder og forhåbentligt vil vi få endnu flere i fremtiden – 19 år er jo ingen alder.
Ud over selvfølgeligt at det er dejligt at det går godt til diverse shows, så nyder jeg også alle de hyggelige stunder med ham hjemme
på matriklen, for han er på alle måder ganske speciel (for mig i altfald-Malene) og når man så har gået op og ned af hinanden on/off
i snart 20 år, så bliver de ”værste kanter” jo også filet af :o)
Dylan vil stå til rådighed for enkelte hopper i 2019.

SYNOD ROBBIE GEORGE
Welsh Cob
KALLISTALODGE GOLD RUSH x Synod Rock-crystal

Født 2017 – importeret november 2018.
Robbie burde lande på ca ponymål, når han er vokset til – han oser af ”pony” og vi glæder os til at lære ham nærmere at kende.
Han er efter palominohingsten Kallistalogde Gold Rush, som er lavet på dunfarvet Trevallionblod, og vi håber han kan bidrage
positivt på vores avl.
Robbie George vil få licens i foråret 2019 og bedække enkelte hopper i kommende sæson.

PENNAL DREAMMAKER
Welsh Cob
Pennal Welsh Guard x Gwenllan Betsan Mair
2013 - 2018
Som hans navn fortæller, så havde jeg store drømme for Dreammaker, da han kom
til verden i 2013 og jeg havde da regnet med at han, som Dylan skulle være her for
evigt.
Desværre skulle det ikke være sådan og jeg traf den meget svære beslutning om at
give ham fred i august, efter en bedækningssæson med mange frustrationer fra
hans side og det billede der tegnede sig ved bedækning var helt klart at han måtte
have smerter. (Han havde haft et brud på øverste nakkehvirvel, som vi fik
konstateret på røntgen i 2017)
Han var 160+ - en kæmpe stor venlig ”Bamse” – og vi kan konstatere at han giver sin
højde videre til sine afkom – eksempelvis er ”Harry” som 7 måneder 135 cm i stg.
O´Malley fra 2017, er 18 måneder nu og ca. 148 cm (lavet på en hoppe der er 148.)

Vi har 3 hopper ifol med ham til 2019(alle scannet), så i alt vil der være 6 afkom
efter denne dejlige hingst – så hans gode gener vil leve videre i vores avl.
Til foling i 2019 er følgende hopper scannet drægtige
Valhallas Kiss –Me-Kate ( Menai Cardi Gambler x Valhallas Victoria) udlånt af stutteri Valhalla
Dankirkebys Anastasia ( Taraco Fabio x Gornoeth Fantasy)
Dankirkebys Sadie ( Gwynfaes Matholwch x Gwenllan Sabrina)

