MAOMI

Tysk sportspony 146 cm hoppe 7 år palomino
Maomi er en pony der med sin strålende gule farve og udtrykkstærke gangarter skiller sig fra
mængden på stævnepladsen. Hun er meget sød og nem at handtere, vil helst gøre alt rigtigt for sin
rytter. Hun elsker en tur i skoven og der er intet hun er bange for. Heller ikke traktorer, store lastbiler,
fly eller lign. Selvom hun er godt fremadgående, ville hun aldrig stikke af! Hun er trailervant og nem
at læsse, har ingen staldfejl eller unoder og er en rigtig nussehoved!
Maomis afstamning fra Mentos og Nurmi lover stort potentiale, både i springning og i dressur, og
hun har vundet i U-LA springning som 4-årigen. Beklageligvis har hun bagefter haft en dårlig og
utalenteret rytter i mere end to år. Hun var blevet redet dressurmæssigt på en forkert måde og havde
mistet tiltroen i springning.
Siden nogle måneder bliver hun nu flittigt redet på en duelig rytter og hendes svingende trav og
rummelige skridt viser sig mere fra dag til dag. På springbanen hjemme går hun dejlig fremad,
trækker godt på forhindringerne og er meget forsigtig. Hun springer p.t. op til 100 cm i træning,
men har kapacitet til meget mere.
Dersom Maomi er særdeles sød, kræver hun ikke en meget rutineret rytter, men den skal dog
have godt balance og blide hænder. Afgørende er at vinde hendes tiltro og ikke prøve straks at tvinge
hende til noget. Så vil du få en pony, der kan nåes helt op, både indenfor dressur og springning, til
en meget rimelig pris!

Stamtavle

Uddannelsesniveau/placeret

F: Mentos (Tysk sportspony)

Dressur: LB/ -

M: St.Pr.Nancy (Tysk sportspony)

Springning: MB / LA: vundet
LB: 2*3.,flere yd.

MF: PRH Nurmi(Tysk sportspony)

Terræn: talent

Hendvendelse
Christina Krajewski
mobil : +491735282527 (taler Dansk!)
mail: c.krajewski@vodafone.de
Videoklip kann mailes!

Pris 45.000 DKK

