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Blue Hors Don Olymbrio
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 2008
Schofthoogte: 1.69m
Niveau:
Stamboek: American Saddlebred Horse Association
Kleur: Liver chestnut
Fokker:
Dekgeld: € 1.200,Don Olymbrio: de nummer 10 in de FEI World Ranking dressuur! Deense Elite-hengst en Grand-Prix
dressuurvererver van de toekomst. In 2017 debuteerde Don Olymbrio op slechts negenjarige leeftijd op
internationaal Grand Prix-niveau. In 2018 en 2019 zette hij zijn zegereeks voort met overwinningen in Herning,
’s-Hertogenbosch, Uggerhalne en als kers op de taart de overwinning in de Grand Prix Special tijdens de
wereldbekerwedstrijd in Herning met 79,702%. Daarnaast bekroonde het Deense warmbloedstamboek deze
uitzonderingshengst reeds op 9-jarige leeftijd met het begeerde “Elite”-predikaat. Don Olymbrio kijkt tot
dusver terug op een imponeerde en bliksemsnelle carrière: premiehengst 2011 in Herning, een
verrichtingstest met maar liefst 809 punten, winnaar finalekwalificatie van het Deense Bundeschampionat voor
6-jarigen, teamlid landenwedstrijd Aachen 2017 en meerdere internationale Grand Prix-overwinningen in 2018
en 2019. In de fokkerij blijkt Don Olymbrio niet minder succesvol en bracht hij inmiddels meerdere
goedgekeurde zonen, waaronder Dreamline, L’Olymp Landlyst en Ironn L. Daarnaast onderscheiden zijn
nakomelingen zich met een elegant model, die beschikken over een bewegingsmechanisme dat gekenmerkt
wordt door afdruk, balans en veel kracht vanuit het achterbeen. In 2018 werd op de Deense nationale
veulenkeuring één van zijn dochters uitgeroepen tot kampioen bij de merrieveulens. Via Jazz-Ferro-Sultan gaat
Don Olymbrio terug op één van de meest succesvolle sportstammen van het KWPN, waaruit ook het
Olympiade-paard Barbria van Tineke Bartels, de gekeurde hengst OO Seven, het internationale Grand
Prix-paard Celitan van Fiona Bigwood, Kadans en Voice van Edward Gal voortkomen.
Don Olymbrio is goedgekeurd voor KWPN, Denemarken, Hannover en Oldenburg
Dekgeld: € 1.200,- (vaste kosten € 400,00 + € 800,00 bij dracht) excl. BTW, afdracht en verzendkosten
Bestellen voor 9.00 uur ‘s ochtends
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Dekking middels diepvriessperma
WFFS-status: negatief
Meer informatie: https://www.deijzerenman.com/paarden/blue-hors-don-olymbrio/
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