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Forever Love
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 2018
Schofthoogte: 1.70m
Niveau:
Stamboek: American Saddlebred Horse Association
Kleur: Black
Fokker:
Dekgeld: € 1.300,Forever Love: de absolute kampioen en veilingtopper van de Westfaalse hengstenkeuring 2020. “een hengst,
die men niet mooier had kunnen maken of schilderen. Deze toekomstige sporter staat op een zeer correct
fundament. Met veel uitdrukking, adel en charme. In beweging absoluut soeverein optredend. Reeds aan de
longe liet hij er geen twijfel over bestaan, dat hij er vooraan bij hoort”, jubelde de Westfaalse fokleider Thomas
Münch enthousiast over Forever Love. Dat deze noemenswaardige kampioenshengst geliefd was bleek
eveneens in de veiling van de Westfaalse keuring alwaar hij voor 800.000 Euro werd afgeslagen. Met Forever
Love debuteerde zijn vader Fair Game (v. Fürst Wilhelm) als hengstenvader. Fair Game voltooide zijn
verrichtingstest in Neustadt Dosse met een 8,14 in de 14-dagentest en een 8,06 in de 50-dagentest. In 2018 en
2019 kwalificeerde Fair Game zich tweemaal met een overwinning in een dressuurpaardenproef voor het
Bundeschampionat. Met de Westfaalse kampioenshengst leverde hij zijn eerste goedgekeurde zoon. Forever
Love’s moeder Rock Z bracht eveneens de DSP-premiehengsten Del Re en Davos (beide van De Kooning). Zijn
overgrootvader Destano, een zoon van de Olympisch kampioen, Team wereld- en Europees kampioen
Desperados, is onder Simone Pearce reeds succesvol in de Grand Prix. De Oldenburger Hauptprämien
kampioen bracht inmiddels 25 gekeurde zonen. In de derde generatie volgt Harvard, die af stamt van de Elitehengst Hohenstein I, de Trakehner Hengst van het jaar 2002.
Forever Love is goedgekeurd voor Mecklenburg, Oldenburg, Rheinland, Westfalen en Zuid-Duitse Verbanden

Dekgeld: € 1.300,00 excl. BTW, afdracht, toeslag gezondheidscertificaat* en verzendkosten buitenland (bij
niet-drachtig zijn in 2021 geldt de kortingsregeling voor 2022*)
* zie toelichting leveringsvoorwaarden

Bestellen voor 9.00 uur ’s ochtends
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WFFS-status: negatief
Meer informatie: https://www.deijzerenman.com/paarden/forever-love/
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