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Farrell Blue Hors
Gender: Stallion
Birthdate: 2011
Height: 1.69m
Level:
Studbook: American Saddlebred Horse Association
Colour: Dark brown
Breeder:
Stud fee: € 1.350,Farrell: vererving pur sang! Deze stralende premiehengst van de Hannoveraanse hengstenkeuring 2013
presenteerde zich vanaf het eerste moment als een ware “keizer”; een geweldig exterieur gecombineerd met
een fenomenale bewegingsmechaniek als ook een fantastisch karakter. Deze kwaliteiten zijn ook niet
verwonderlijk gezien het feit dat de pedigree van Farrell maar liefst drie maal wordt versterkt door het
dressuurgenie Donnerhall. In 2015 voltooide Farrell als kampioen zijn verrichtingstest met niet minder dan
856,5. In 2020 debuteerde Farrell op het grote toneel met een 3e plaats in de Prix St. Georges tijdens de FEI
World Cup in Vilhelmsborg met een score van 74,5%, gevolgd door de overwinning in de Inter I met een score
van 77% in Solrød. Dat Farrell zijn uitzonderlijke kwaliteiten overdraagt aan zijn nafok staat buiten kijf: uit zijn
eerste jaargang direct 5 gekeurde zonen. In 2018 werd zijn dochter Grevens Fakina Deens kampioen en op het
Blue Hors kampioenschap voor jonge dressuurpaarden werden bij de 3-jarige hengsten de plaatsen 1, 2, 4, 6, 7
en 8 veroverd door zonen van Farrell. Ook op de veilingen zijn de Farrells zeer geliefd. Zo werd zijn dochter
Fascination tijdens de Special Edition in Vechta met 110.000 Euro als duurste paard verkocht en wisselde zijn
zoon For Real voor 250.000 Euro van eigenaar tijdens de Hengstmarkt van de Westfaalse hengstenkeuring.
Farrell’s vader Fürstenball geniet zelf van een bliksemsnelle carrière en vererft zijn type en Rittigkeit als geen
ander. Moedersvader Dacaprio staat garant voor zeer mooie en werkwillige dressuurpaarden. Via Wolkenstein
II, die bekend staat als één van de beste Weltmeyer-zonen, gaat Farrell terug op de directe moederlijn van de
wereldkampioen jonge dressuurpaarden 2013, Scara Boa. De merrielijn bracht eveneens de goedgekeurde
hengsten Salvador Dali, Wandervogel, Derano en Blue Hors Future Cup. Blue Hors Farrell: genieten van pure
elegantie!
Blue Hors Farrell is goedgekeurd voor Denemarken, Hannover, Oldenburg en Zweden
Dekgeld: € 1.350,00,- (vaste kosten € 450,00 + € 850,00 bij dracht) excl. BTW, afdracht, toeslag
gezondheidscertificaat* en verzendkosten buitenland * zie toelichting leveringsvoorwaarden
Bestellen uitsluitend op ma, wo, vr en zat vóór 9.00 uur ’s ochtends
WFFS-status: negatief
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More information: https://www.deijzerenman.com/paarden/blue-hors-farrell/
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