De IJzeren Man

For Real
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 2018
Schofthoogte: 1.68m
Niveau:
Stamboek: American Saddlebred Horse Association
Kleur: Brown
Fokker:
Dekgeld: € 1.000,For Real: het maximale aan elasticiteit en Schwung! Een zeer edele nakomeling van Farrell. Telkens
dynamisch en met uiterste souplesse in beweging – een absolute highlight in de Duitse
dressuurpaardenfokkerij. Reeds opvallend bij zijn keuring in 2020 in Münster-Handorf, openbaarde For Real al
zijn natuurlijke uitstraling. Zijn vader Farrell was premiehengst tijdens de Hannoveraanse hengstenkeuring
2013, behaalde in 2016 tijdens het Deense kampioenschap voor 6-jarigen een score van 9,04 en is inmiddels
zeer succesvol op internationaal niveau. Direct uit zijn eerste jaargang werden alleen al in Duitsland 5 zonen
gekeurd en werd zijn dochter Grevens Fakina uitgeroepen tot merrie van het jaar in Denemarken. For Real’s
moeder, de Staatsprämien merrie La Castania, behaalde tijdens de Westfaalse Elite-merriekeuring de 1Cpremie. Grootvader Lord Loxley I was zelf Bundeskampioen 2004 als ook vice-wereldkampioen in Verden
onder Jana Freund en was later zeer succesvol in de zware klassen. In de fokkerij bracht hij 37 gekeurde
zonen, 100 Staatsprämien dochters, de Bundeskampioen Lord Carnaby, Laetare en FS La Noir evenals vele
internationaal succesvolle Grand Prix-paarden. Grootmoeder Donna Castania bracht eveneens de S-Dressuur
winnaar Bel Amour (v. Benneton Dream). In de derde generatie volgt Damon Hill, die zich zowel fok- als
sporttechnisch niet meer hoeft te bewijzen: met 15 gekeurde zonen, 20 premiedochters en vele succesvolle
kinderen in de sport als ook het Olympische team-zilver in Londen, individueel een vierde plaats. Daarbij
kwam nog het zilver in de wereldbekerfinale, tweevoudig goud tijdens de Duitse kampioenschappen en de
overwinning in de Grote Prijs van Aachen. For Real: dressuurgenen pur sang!
For Real is goedgekeurd voor Mecklenburg, Oldenburg, Rheinland, Westfalen en Zuid-Duitse Verbanden

Dekgeld: € 1.000,00 excl. BTW, afdracht, toeslag gezondheidscertificaat* en verzendkosten buitenland (bij
niet-drachtig zijn in 2021 geldt de kortingsregeling voor 2022*)
* zie toelichting leveringsvoorwaarden
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WFFS-status: negatief
Meer informatie: https://www.deijzerenman.com/paarden/for-real/
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