
MERRIE INSPECTIE:
Elshof’s Nina 528018019992245 Stb.
ster, preferent

Elshof’s Nina is de moeder van Elshof’s Evano.
De in 1999 geboren Nina werd bij
stamboekopname gemeten op 1,42 meter. De
merrie behaalde de predicaten ster (2002) en
preferent (2011). Haar vader is de 1.46 meter
metende Nieuwmoed’s Patrick .

Predicaten in de eerste vier generaties van de
moederlijn vinden we bij de moeder Elshof’s
Lindy Stb. 6004 (V: Wicked Cortjester He.stb.
206) die kroon is. En bij moeders moeder Tosca
Stb. 3092 (V: Offem Aeolus He.Stb.) die ster en
elite is en haar moeder Kantje’s Lenie Stb. 2067
(V: Kantje’s Sjonny He.Stb. 62) die kroon is en
vervolgens de importmerrie Silverlea Beech Leaf
Imp. 1219 die kroon en preferent is.

Per 2017 zijn van de merrie 13 nakomelingen geregistreerd waaraan de volgende predicaten konden
worden toegekend: 2 goedgekeurde zonen ( Elshof’s Otto en Elshof’s Marnix), 1 sterwaardige hengst,
en 2 stermerries.

Sportgegevens van Elshof’s Nina en haar nakomelingen (KNHS standen per febr. 2017):

Sportstand merrie Elshof’s Nina: geen sportstand
Sportstand van 2 van haar bij de KNHS in de sport uitgebrachte nakomelingen:
Dressuur: 1x ZI-dressuur
Springen: 1x M-springen / 1x Z-springen
Eventing: 1x L

Inspectie in 2006 waarbij het volgende werd opgetekend:

Elshofs Nina is een mooie, langgelijnde merrie. Ze heeft een mooi en sprekend hoofd. De kaken zijn
iets weinig ontwikkeld. Nina heeft voldoende nek. De hals is lang met een mooie bovenlijn. De
schouder is lang en goed gesteld. De schoft is voldoende ontwikkeld. De bovenlijn mag iets sterker.
De lendenen en croupe zijn goed gevormd, de broekspier is iets kort. Nina heeft goed voeten, de
voorvoeten zijn iets breed. Bij de stand merkt de jury op: voor goed gesteld, achter neigt naar
sabelbenig. De merrie stapt ruim en met voldoende kracht. De draf is voldoende ruim, maar mist iets
kracht.
Nina is een mooie, goed in het type staande New Forest pony met veel ras. Ze werd hoogdrachtig
getoond en droeg voor ijzers.


