
MERRIE INSPECTIE:
Long End’s Sergio’s Fiona, Stb. 6417
kroon pref ps.f.m.

Long End’s Sergio’s Fiona is de moeder is de moeder van Make My Forest. De in 1996 geboren
merrie werd bij stamboekopname gemeten op 1.475 meter. De merrie behaald het predicaat ster (1999),
kroon (2008) preferent (2012) en prestatie fokmerrie (2012). Haar vader is de 1.47 meter metende
Oosterbroek Sergio He.Stb. 129 die keur, prestatie dekhengst en prestatie fokhengst is.

Predicaten in de eerste drie generaties van de moederlijn vinden we bij moeders moeder Long End's
Fiona (V: Sweet William He.Stb. 36 ps.f.h. ) die preferent is. Haar moeder Long End's Cleo en
vervolgens Island Forest Jelka zijn beide stamboekmerries.

Per 2016 zijn van de merrie 12 nakomelingen geregistreerd waarvan 2 goedgekeurd  zonen ( Make My
Day en Make My World), 1 sterwaardige hengst en 3 stermerries.

De merrie Long End's Sergio's Fiona legde in 2003 de verrichtingsproef onder het zadel af en haalde
hiervoor een A-premie met een gemiddeld cijfer van 8,0.

Van Long End’s Sergio’s Fiona en haar eigen nakomelingen zijn bij de KNHS per febr. 2016 de
volgende sportstanden bekend:

Sportstand merrie Long End's Sergio Fiona: geen sportstand bij de KNHS bekend
Sportstand van 6 van haar bij de KNHS in de sport uitgebrachte nakomelingen:
Dressuur: 3x B-dressuur, 1x LII-dressuur, 2x ZII-dressuur
Springen: 2x B-springen, 2x L-springen

Inspectie 2003:

Exterieur:
Long End's Sergio Fiona is een rijtypische pony. Het hoofd is sprekend met een mooi oog, de kaken
goed van formaat. De nek is goed, de hals arm en wat ingestoken. De schouder ligt goed en is goed van
lengte. De merrie heeft veel schoft met geen mooie overgang naar de hals. De rug is goed, de lendenen
zijn strak. De croupe is goed en goed van lengte. Het voorbeen laat een iets teer pijpbeen zien, de
voeten zijn voldoende ontwikkled met goede verzenen. De achterbenen zijn goed gesteld, iets aan de
lange kant. De knie is goed, kan bespierder. Het spronggewricht is voldoende ontwikkeld. De voeten
zijn voldoende ontwikkeld met goed verzenen.

Beweging:

De merrie werd getoond op het harde. De stap is actief, ruim en tactmatig. De draf is gedragen, met
veel tact en ruim.

Conditie:
Niet drachtig.

Algemene indruk en eventuele bijzonderheden:
Een zeer gemakkelijk bewegende rijtypisch pony.
Merrie die zowel in  de fok- , als sportrichting kinderen met predicaten geeft .


