MERRIE INSPECTIE:
Amalia 528018020052157 Stb. ,
kroon
Amalia is de moeder van Rowan. De in 2005 geboren
Amalia werd bij stamboekopname gemeten op 1.445
meter. De merrie behaald het predicaat ster (2009), en
kroon (2011). Haar vader is de 1.44 meter metende keur,
preferente, prestatie dekhengst en prestatie fokhengst
hengst Woodrow Carisbrooke He.Imp. 98.
Predicaten in de eerste drie generaties van de moederlijn vinden we bij moeders moeder Angelie (V:
Anydale Nico He.Stb. 186) die ster, preferent en prestatie fokmerrie is, en haar moeder Casita die ster,
preferent en prestatie fokmerrie is en vervolgens de importmerrie Silverlea Cassandra die ster is.
Per 2016 zijn van de merrie 6 nakomelingen geregistreerd waarvan aan1 merrie het predicaat ster werd
toegekend. De merrie heeft al een goedgekeurde zoon gebracht middels de hengst Amor.
De merrie Amalia legde in 2011 de verrichtingsproef onder het zadel af en haalde hiervoor een Bpremie met een gemiddeld cijfer van 7,65.
Van Amalia en haar eigen nakomelingen zijn bij de KNHS per febr. 2016 de volgende
sportstanden bekend:
Sportstand merrie Amalia: geen sportstand bij de KNHS bekend
Sportstand van 1 van haar bij de KNHS in de sport uitgebrachte nakomeling:
Dressuur: 1x LI-dressuur,
Springen: 1x B-springen
Eventing: 1x B-eventing
Inspectie 2013:
Amalia is een goed ontwikkelde merrie met ruim voldoende New Forest type. Het hoofd is voldoende
sprekend. De hals heeft een goede lengte en is goed gevormd. De schouder heeft een goede lengte,
maar is steil. De schoft is goed ontwikkeld en ruim voldoende van lengte. De rug is goed en de
lendenen zijn ruim voldoende aangesloten en bespierd. De croupe is zeer hellend en iets kort. Het
voorbeen is goed gesteld, het achterbeen is lang. Het spronggewricht zou meer ontwikkeld mogen zijn.
De voeten zijn goed van vorm, maar hebben weinig verzenen.
Beweging:
De stap is ruim en actief. De draf toont souplesse, afdruk en een zeer sterk achterbeengebruik.
Conditie:
Amalia was op het moment van inspectie zeer hoog drachtig.
Algemene indruk en eventuele bijzonderheden:
Sterke sport - en fokgerichte moederlijn.

