Melle Carovita Stb.6378,
ster,
preferent,
prestatie fokmerrie,
elite
Melle Carovita is de moeder van
Nieuwmoed’s Florian. De in 1996
geboren Carovita werd bij
stamboekopname 1,44 m. gemeten.
De merrie behaalde de predicaten ster (1999), preferent (2009) prestatie fokmerrie (2017) en elite
(2017). Haar vader is de 1.44 meter metende Brummerhoeve’s Boss .
Predicaten in de eerste vier generaties van de moederlijn vinden we bij de moeder Melle Veronika
Stb. 4295 (V: Priory Prickle He.Imp. 78) die kroon is. En bij moeders moeder Melle Monika Stb. 3532
(V: Noordererf Chap He.Stb. 60) die die kroon, preferent en prestatie fokmerrie is en haar moeder
kantje’s Monic Stb. 2675 (V: Kantje’s Sjonny He.Stb. 62) die kroon en preferent is en vervolgens de
merrie Silverlea Beech Leaf die kroon en preferent is.
Per 2018 zijn van de merrie 16 nakomelingen geregistreerd waaraan de volgende predicaten konden
worden toegekend: 3 x goedgekeurde hengst, 2 x sterwaardige hengst en 1 x kroonmerrie.
Sportgegevens van Melle Coravita en haar nakomelingen (KNHS standen per febr. 2018):
Sportstand merrie Melle Coravita: geen sportstand
Sportstand van 5 van haar bij de KNHS in de sport uitgebrachte nakomelingen:
Dressuur: 1x B-dressuur / 1 x L-dressuur / 1 x LII dressuur / 1x MI-dressuur / 1 x ZII dressuur
Springen: 1 x L – springen / 1 x Z-springen / 1x ZZ-springen
Eventing: 1 x B-eventing
Mennen: 1 x L-vaardigheid / 1 x M-dressuur
Inspectie 2009:
Melle Carovita is een ruimgelijnde merrie met een goed type. Het hoofd mist wat pony uitdrukking. De
hals heeft een mooie lengte, maar komt diep uit de borst. Schoft en schouder zijn goed. De rug is
voldoende sterk. De lendenen zijn bol en voldoende bespierd, terwijl de croupe iets meer lengte kan
hebben. Het beenwerk is hard. Het voorbeen is onderstandig, het achterbeen iets lang. De stap is
goed. De draf heeft voldoende ruimte en souplesse maar is achter onregelmatig.
De merrie werd hoogdrachtig getoond.

