Nøkkvi fra Glyngøre

Ikke blot en farverig hingst.
Nøkkvi er en unik gangartshest på baggrund af hans smidighed og flotte bygning. I
tillæg er han en nem og omgængelig hest under ridning og håndtering. Han er et af
de sjældne resultater af, at avlerens matchning af 2 individer, lykkes og ender ud
med en hest, der har fået det gode fra begge "hylder". Nøkkvi er således sammensat
med de bedste egenskaber fra faderens og moderens slægter, som du kan læse
mere om nedenfor.
Nøkkvi, har på grundet sit høje bluptal, haft bedækningstilladelse siden han var 3 år.
Afkommene er flotte, med stor bevægelsesmæssig kapacitet. Et af føllene vandt det
lokale føl- og unghesteshow på baggrund af sit eksteriør og bevægelsesmønster.
Mange synes at arve Nøkkvis anlæg for flotte og klart adskilte gangarter, sammen
med hans særkende, den fantastisk smukke holdning på baggrund af den velansatte
hals og gode hoved/halsovergang.
Nøkkvi står til rådighed som avlshingst på Stutteri Legind i sæson 2019. Vi har
årelang erfaring som hingsteholder og følger tæt op på din hoppe i
bedækningsperioden, hvor der oftest håndbedækkes, så vi kan give et velkvalificeret
bud på, hvor langt hoppen er i sin cyklus. Det sidste anbefaler vi for et godt resultat,
på så effektivt et grundlag som muligt. Se under hoppe ejer info.

Mette og Nøkkvi til Istølt i Frederikshavn 2016
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Det giver respekt blandt
kendere, at moderen Brynja
genetisk repræsenterer både
Orri, via Jarl fra Midkrika, og
Hrafn fra Holtsmula gennem
sin mor. Mens faderen
Alfasteinn, via sin far Keilir,
bringer vigtigt blod med sig fra
Ofeigur fra Flugumyri, mens
hans mor Alfdis igen er stærkt
relateret til Hrafn fra
Holtsmuli.
En potent
genetisk cocktail af de mest
betydningsfulde slægter i den
islandske
hesteavl.
Forældrene er historier i sig
selv. Far har præsteret 56stk
1. præmie afkom, heraf
verdens
højest
kårede
hingst.

FF: IS1994158700
Keilir frá Miðsitju
F: IS2001187660
Álfasteinn frá Selfossi
FM: IS1996287660
Álfadís fráSelfossi
DK2009100606

MF: IS1995184968
Jarl frá Miðkrika
M: NO1999209128
Brynja fraRøysland
MM: IS1990258627
Brá frá Flugumýri

Efter sejren i World Tølt hingsteshow 2015

Links til video klip.
https://www.youtube.com/watch?v=A4K1mwW
WbeA&t=62s

Takster og vilkår:
Bedækningspris 5.500, incl- attest,- græs 6 uger,- de angivne priser er eksklusiv
moms
Mulighed for rabat ved flere hopper fra samme ejer. Forhør nærmere om vilkår
og booking mv. på tlf 24236713 eller mail, info@stutterilegind.dk

