Säkä 163 cm, lautanen 162
cm, pituus 167 cm

9,7

MUSCLES YANKEE 9,9 - NAN’S CONWAY 15,1, CONWAY HALL 10,5

TÄHTI YHDESSÄ KAIKKIEN AIKOJEN
KOVIMMISTA IKÄLUOKISTA
Neighsay Hanover oli kilparadoilla yksi
ikäluokkansa viidestä parhaasta oriista.
Faktan arvoa korostaa kyseisen ikäluokan poikkeuksellinen taso. Neighsayn
ikätoverien kuningas oli Muscle Hill, monien mielestä maailman kaikkien aikojen
paras ravuri ja nyt myös siitosoriiden ykkönen maailmassa. Ikäluokan kakkonen
Explosive Matter oli sekin poikkeusyksilö,
joka ei hävinnyt kuin juuri Muscle Hillille.
Siitosoriina Explosive Matter on luonnollisesti huippulaatua. Samaa käsittämättömän kovaa sukupolvea edustaa myös
ME-ori Triumphant Caviar - erinomainen
kilpahevonen ja nykyisin sekin loistava
jalostusori.
Neighsay Hanoverilla on kovat näytöt kilparadoilta: ennätys 9,8 ja voittosumma
1276 548 dollaria. Suoritukset ovat vielä
numeroitaankin kovempia, kun huomioi
keitä vastaan rahat on ansaittu! Ikäluokkansa huippulähdöissä Neighsay sijoittui
Yonkers Trot -kisassa toiseksi ja Breeders
Crownissa kolmanneksi. Todella hyvät

suoritukset – etenkin edellä kuvailtu vastus huomioiden.

Suomeen sopiva
Neighsay Hanover edustaa kaikkia niitä
arvoja, joita suomalainen kasvattaja arvostaa:
• Starttiin nuorena ja heti menestystä.
• Kehittyi jokaisella kaudella aikuiseksi
asti.
• Oli koko kilpailu-uransa terve ja myös
lopetti uransa terveenä.
• Pystyi starttaamaan usein ja monta kilpailukautta peräjälkeen.
• Kaikki matkat ja kaikki juoksunkulut sopivat. Paikka johtavan rinnallakin toi
voittoja – jopa ennätysajalla.
• Juoksupää oli oriin paras ominaisuus ja
silti vain yksi monista sen kyvyistä.
• Ori on poikkeuksellinen fiksu ja hyvä
käsitellä. Kuitenkin myös persoonallinen ja luonteikas. Iso, kevyt ja moderni
rakenteeltaan - ja vielä etukorkea.

MAKSUT
Varaus 250 € (sis.alv)
Varsamaksu 1700 € (sis.alv)
Siirroissa 50 € annosmaksu

SIJOITUSPAIKKA
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

Ensimmäiset varsat
ovat nyt kaksivuotiaita
Neighsay Hanoverin esikoiset ovat nyt
valmennuksessa ja joitain oriin varsoista
voidaan odottaa starttiinkin tulevalla kaudella. Jo nyt näkee, että yksi ominaisuus
on periytynyt isältä voimakkaasti - upea
luonne. Varsat ovat olleet harvinaisen fiksuja opettaa ja valmentaa! Tulokset tulevat aikanaan puhumaan puolestaan.

