Wiana-Step OX ERSDH 388 Elitehoppe
Wiana-Step OX ERSDH 388 er udnævnt til elitehoppe d.15 .12.2020
Wiana-Step er født
d. 27.04.2005 hos
Rikke Jensen i
Galten og er i dag
ejet af Tanja
Gehrig Kristensen i
Gelstrup, som har
avlet alle hendes
afkom.
Far er hingsten
Saam-A-Li OX
2494, mor er
Wianda OX 2610 ,
morfar er Maluki
OX 2182
Wiana-Step blev
fremstillet til kåring
i 2008 i Ikast som
3-års i Dansk
Sports Ponyavl og
blev her kåret i
SDH.
Wiana-Step har deltaget i championatsfinalerne i dressur på som 4-års, 5 års , 6 års og 7-års,
samt hun har været redet til og med PRI, Tanja solgte hende senere til Kirk Arabians, hvor hun
blev redet af handicap-rytter, hvor et brækket tungeben desværre satte en stopper for en lovende
karriere der inden for. I dag er Wiana-Step ridehest for Tanja, som købte hende tilbage efter
skaden.
Wiana-Step har fået 3 afkom.

Ident

Navn

Fødselsdato

Køn

Efter

208333SP1701688 WIANA'S RIPASSO

10-06-2017

Vallak ROMEO (DVH 1223)

WIANA'S ATLANTA

06-05-2011

Hoppe ATLAS STENGAARD (ESPH 152)

BRSDH 640

208333SP0900403 WIANA'S NUMBER ONE 07-04-2009

Vallak NOTRE BAC (ESPH 143)

Om Wiana-Step’s afkom kan vi nævne at Wiana’s Number One har startet ved championaterne,
som 5 års blev han placeret som nr 3, og gik også som 6 års en enkelt kvalifikation. Han er i dag
aktiv konkurrencepony , og har resulter til og med LA4 i dressur, samt i springning op til LC.
Wiana’s Atlanta blev som 3-års fremstillet til sadelkåring i både spring-og dressurdisciplin. Hun
bestod springdisciplinen med 745 point og dressurdisciplinen med 749.5 point. Hun blev her
udtaget til eliteskuet og fik der tilkendt en opdrættermedalje i bronze. Wiana’s Atlanta blev redet

ved championaterne i dressur , som 4-års, 5-års, 6-års og 7-års. Wiana’s Atlanta er i dag
landsstævne pony i dressur. Det sidste afkom er Wiana’s Ripasso som blev Årets Hingsteføl ved
eliteskuet for 3 år siden.
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Dansk Sports Avl ønsker tillykke med de flotte avlsresultater

