Säkä 163 cm, lautanen 162 cm, pituus 164 cm
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CANTAB HALL 10,9 - BENEDICTA JET 14,0, DONERAIL 11,2

HYVIEN STARTTIHEVOSTEN ISÄ
Citation Lindy on aina ollut ”edullisen varsamaksun ori”, mikä on luonnollisesti vaikuttanut oriin tammakantaan. Ori on kuitenkin pystynyt poikkeukselliseen saavutukseen: Citation Lindyn varsat olivat joulukuun alkuun 2017 mennessä startanneet yli 2 000 kertaa ja voittaneet peräti
287 kilpailua! Voittoprosentti on huomattavan korkea 14. On harvinaista, että näin
edullisen oriin jälkeläiset voittavat noin
joka seitsemännen starttinsa!
Citation Lindyn varsoja kilpailee kasvattajakilpailuissa, mutta poikkeuksellisen
moni oriin jälkeläisistä tekee menestyksekästä ja pitkää uraa T76-tasolla. Tämä
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on juuri se tavoite mihin moni kasvattaja pyrkii: astutta tamma hyvällä edullisella oriilla ja saa voitokas sekä pitkäikäinen starttihevonen valtakunnallisen pelin
kohdelähtöihin. Tämän tuloksen saa varmimmin aikaiseksi Citation Lindyllä astuttamalla.

Edelleen edullinen
Citation Lindy jatkaa siitoksessa Kivisaaren oriasemalla Kouvolassa. Oriin sperma on hyvää ja siirtoihin erinomaisesti
sopeutuvaa. Ja ne hinnat ovat edelleen
hyvin asiakasystävällisiä!

MAKSUT
Varaus 250 € (sis.alv)
Varsamaksu 950 € (sis.alv)

SIJOITUSPAIKKA
Kivisaaren Oriasema,
Löytty (Kouvola)
Kari Korte 040 930 8055
Seija Korte 040 759 8895
oriasema@kivisaarenoriasema.com
www.kivisaarenoriasema.com

CREDIT WINNER 10,6 - LADY HOLIDAY, LINDY LANE 10,1

HINTA/LAATU KOHDALLAAN
Suomessa kaikilla ei ole halua ja mahdollisuuksia siementää tammojaan kalleimmilla pakasteoreilla. Siksi on ehdottoman
tärkeää löytää edullisia oriita, jotka ovat
jo näyttäneet, että ne pystyvät jättämään
ikäluokkahevosia ja T76-lähtöjen menestyjiä kotimaisista tammoista. Juuri tähän
tarpeeseen Holiday Credit vastaa hyvin.
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varmemmin Holiday Credit tuottaa sen
kanssa menestyvän jälkeläisen.
Suvullisesti kaikki tuntuu sopivan Holiday
Creditille; niin vanhat Ruotsin suvut, kun
ranskalainen verikin – modernista jenkistä puhumattakaan.

”Halpisori” Holiday Creditin poika MAS
Archie (11,4 / 140 222 €) valittiin ikäluokkansa parhaaksi kolmevuotiaaksi oriiksi.
Se on voittanut useita suuria kilpailuja
Suomessa ja ulkomailla.

MAKSUT

Myös Anaheim Kemp (13,0 / 66 908€) ja
Flight April (11,6 / 72 965 €) lähestyvät kovaa vauhtia 100 000 euron ansiosta.

SIJOITUSPAIKKA

Holiday Creditin
menestysresepti
Kun katsoo Holiday Creditin parhaita jälkeläisiä, on menestyksen malli selkeä.
Astuttamalla keskikokoisen tai ison ja
mahdollisimman kuuman tamman Holiday Creditillä, on syntyvien varsojen taso
huomattavan korkea. Itse asiassa voisi
väittää, että mitä kuumempi ja stressaavampi ajettava astutettava tamma on, sitä

Varaus 250 € (sis.alv)
Varsamaksu 1200 € (sis.alv)
Mountain Stable, Toholampi
Asko Lappi 0440 901 598
Sari Lappi 044 366 7557
mountaintalli.com

MAS BREEDING OY
Martti Ala-Seppälä
0500 841 484
martti.ala-seppala@pp.inet.fi
Blogi: www.masbreeding.fi
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