*J.B. Mirage SPH 246

Født d.: 26.05.2016
Reg.nr.: 208333SP1601136
Køn: Hingst

Født hos
John Villadsen, Gjern

Forædlingsgrad: 38,8 %

Signalement: Rød
CA: N/N- ikke bærer
WFFS: N/N- ikke bærer
Avlsgodkendt:
Sted:
Kåret:
Sted:
Placering:
Mål:

2020
Ikast
2 af 4
146

Registreret hos
John Villadsen
Nårupvej 18, 8883 Gjern
Tlf: 22826096
jv@sportspony.dk

Beskrivelse: Passende ædel, højtstillet hingst af god
type. Middel rammer. Udtryksfuldt hoved. God forening
med middellang, velformet, velansat hals. Lang, lidt stejl
skulder. God albuefrihed. Middellang, velmarkeret
manke. Lidt muskelfattig overlinje. Passende lang,
smidig lænd. Middellangt, velformet, hældende kryds.
Passende lange lår med god muskulatur. Forlemmerne
passende føre og tørre, lidt rette og fransk højre for,
passende koder. Baglemmerne passende føre, velstillede
og tørre, tåvid, passende koder. Flade hove. Bevægelsen
god, vid bag i skridt. Middel, vid bag i trav. God i galop.
Springer med særdeles god teknik og meget stor
kapacitet. Tildelt 1-års avlsgodkendelse

Type og krop:
Lemmer:
Bevægelse:
Helhed:
Springning:

8 8 7.5 8
77
8 6.5 8
8
9 8.5

DON JOSHI AT
DE341410765696 DEU Reitpo.
RENDEZVOUS
DE341411362199 DEU Reitpo.
NØRLUNDS DON SATCHMO
SPH 213 DK DSP
HATTRICK
DE335350261794 DEU Reitpo.
NØRLUNDS LADY GODIVA
EBRSDH 234 DK DSP
LUCIA
SDH 128 DK DSP
VITA NOVA'S GOLDEN BORIS
H13358 NLD WPBR
ORCHARD D'AVRANCHES
H15239 NLD WPBR
ORCHARD'S BONNE LOUISE
M26648 NLD WPBR
MAYA'S NANCY
ERSDH 435 DK DSP
FLORA'S HOF MINSTREL
H11713 NLD WPBR
MAYA'S BIANCA
M26855 NLD WPBR
GELPENBERG'S MAYA
M23156 NLD WPBR
Opnåede
medaljer/præmieringer
(afkom):
Opnåede medaljer/præmieringer (egne):
2016: 1.præmie ved følskue
2020: 1-årig avlsgodkendelse
DOUCAN
SPH 168 DK DSP

Hingsteejers egne kommentar:

Hingsten som er helbror til Dsp hingsten J.B. Flashdance er en utrolig let ridelig hingst , som med
udviklingen af hans gangarter ,helt klart forventes at komme op på sin helbrors niveau ,som er helt unik ,vi
håber udviklingen bliver fantastisk hen over sommeren ,så han er klar til championat og at hans fantastiske
sind kan gives videre til hopperne .
Moderen til Mirage , Maya’s Nancy er en helt unik avls hoppe som har leveret 9 fantastiske DSP afkom hos
os, hvor hun virkelig har givet hendes kvaliteter videre til sine afkom.
Søskende til Mirage :
Jægersborgs Gentleman , går landsstævner.
Jægersborgs Nadine, sølvmedalje ,UVM deltager som 5 års , landsstævner med 2 ryttere, vinder af Ecco Cup
kür .
Jægersborgs Don Corleone , sølvmedalje hingst ,championats vinder som 4 og 5 års , landsstævner.
Jægersborgs Naomi ,bronze medalje, Årets Springhoppe ,vinder af 4 års championat , avlshoppe og nu i
ridning igen .
J.B. Flashdance , sølvmedalje hingst , helbror til Mirage , rides nu i dressur med helt unikke gangarter og
sind .
J.B. Don Castellano. Solgt til dressurrytter ,Dagens Hingsteføl i Egum , helt unikke gangarter .
J.B. Nadina , J.B. Nangiala , hoppe plage ,helsøstre til Jægersborgs Nadine og Gentleman ,som vi forventer
os rigtig meget af hen mod kåringerne og i avlen/ sporten.
Så en moderhoppe der leverer varen hver gang hun får føl og som vi ser det på indtil nu , Corleone’s afkom
også sætter sit præg længere ude.
Og spændene at se hvad J.B. Flashdance byder ind med af de afkom der kommer i år .
Så derfor er der grund til at anbefale J.B. Mirage til hoppeejere i år.
Billeder af mor, samt søskende
Bedækningspris 3000 kr. plus opstaldning og attest

