MERRIE INSPECTIE:

Hali's Oletta Stb. 6439,
ster pref ps.f.m.
Hali's Oletta is de moeder van Altrido Olet's
Iceman. De in 1996 geboren Oletta werd bij
stamboekopname gemeten op 1.46 meter. De merrie
behaalde de predicaten ster (1999), preferent (2013)
en prestatie fokmerrie (2015). Haar 1.46 meter
metende vader Priory Prickle He.Imp. 78 is preferent.
Predicaten in de eerste drie generaties van de moederlijn vinden we bij moeders moeder Comm's
Forest Halesia (V: Diamant He.Stb. 182) die ster, preferent en prestatie fokmerrie is en haar moeder
Comm's Forest Ilona's Nerium die ster, preferent en prestatie fokmerrie is en vervolgens de merrie
Noordererf's Ilona met het predicaat preferent.
Per 2016 zijn van de merrie 15 nakomelingen geregistreerd waaraan de volgende predicaten konden
worden toegekend: 2 sterwaardige hengsten, 1 sterruin, 2 preferente merries, 1 prestatie pony en 1
prestatie fokmerrie.
De merrie Hali's Oletta legde in 2009 de verrichtingsproef onder het zadel af en haalde hiervoor een
B-premie met een gemiddeld cijfer van 7,2.
Sportgegevens van Hali's Oletta en haar eigen nakomelingen (KNHS standen per febr. 2016):
Sportstand merrie Hali's Oletta: LI-dressuur
Sportstand van 8 van haar bij de KNHS in de sport uitgebrachte nakomelingen:
Dressuur: 5x B-dressuur, 1x LI-dressuur, 1x LII-dressuur, 1x MII-dressuur
Springen: 2x B-springen, 1x L-springen, 1x M-springen, 1x Z-springen
Eventing: 1x B-eventing
Inspectie 2016:
Exterieur:
Hali's Oletta is een langgelijnde goed in het Foresttype staande merrie. Het hoofd is sprekend en iets
lang. De nek is voldoende lang. De hals is ruim voldoende van lengte. De merrie heeft een best
ontwikkelde, lang doorlopende schoft. De schouder is goed van lengte en schuin gelegen. De rug is
goed en de lendenen goed aangesloten. De croupe is voldoende van lengte, lijkt recht door de hoge
staartinplant. Het spronggewricht is droog en goed ontwikkeld. De voorbenen zijn hard en goed
gesteld, de voeten zijn breed en iets plat. De achterbenen zijn goed gesteld met goede voeten.
Beweging:
De stap is correct met veel ruimte, buiging en souplesse. De merrie was hoogdrachtig; de draf is niet
beoordeeld. Bij stamboekopname (1999) werd de draf beoordeeld als goed.
Conditie:
De merrie werd hoogdrachtig getoond.
Algemene indruk en bijzonderheden:
Sterke, goed bewaarde fokmerrie die door haar nafok preferent en prestatie fokmerrie is geworden.
Op het moment van beoordelen was de merrie 19 jaar oud waarbij geen enkele vorm van slijtage kon
worden geconstateerd.
De hardheid en vitaliteit die Hali's Oletta toont, bevestigd de kwaliteit qua exterieur en sport die deze
stam doorgeeft aan haar nakomelingen.
Kwalificatie van de algemene indruk van de merrie: Zeer goed.

