De IJzeren Man

Global Player
Gender: Stallion
Birthdate: 2016
Height: 1.70m
Level:
Studbook: Danish Warmblood
Colour: Bay
Breeder:
Stud fee: € 1.300,Global Player: Kampioenshengst, vice-Bundeskampioen en vice-Landeskampioen. Het was het seizoen van
Global Player. Zijn uitstralingsvolle en sterk bewegende veulens uit zijn eerste jaargang waren zeer geliefd.
Ook in de sport wist Global Player alle ogen op zich te richten en leverde de Oldenburger kampioenshengst en
duel op het hoogste niveau met stalgenoot Fynch Hatton OLD bij zowel het Landeschampionat als het
Bundeschampionat. In de finale mocht deze charismatische hengst onder Eva Möller zich op een haar na
opstellen als reservekampioen. De jury was van meet af aan overtuigd van zijn losgelaten, ruim grijpende en
tactvolle stap, waarvoor hij dan ook een 10,0 scoorde. Voor de draf en galop scoorde hij een 9,5, waarmee hij
een totaalscore van 9,4 veroverde. Na zijn Oldenburger keuringsoverwinning in 2019 verliet Global Player ook
de Deense keuring als kampioen, nadat hij zijn Deense verrichtingstest als 2ereservekampioen met een
droomresultaat van 904,5 punten voltooide. Zijn vader Kastel’s Grand Galaxy Win was is 2014 Deense
kampioenshengst, in 2015 Deense reservekampioen en in 2016 finalist bij de WK-vijfjarige dressuurpaarden.
Hij bracht inmiddels meerdere goedgekeurde zonen, waaronder ook Hesselhøj Gnags, Giovanni Bell en Galaxy.
Zijn moeder Chatel’s Schurana behaalde tijdens haar verrichtingstest de zilveren medaille en nam in 2007
voor Denemarken deel aan de wereldkampioenschappen in Verden, waarna zij in de fokkerij ging.
Moedersvader Don Schufro bracht ontelbare succespaarden, waarvan de meest bekende Weihegold OLD.
Global Player: een geslaagde mix uit de beste dressuurbloedlijnen van Europa!
Global Player is goedgekeurd voor Denemarken, Hannover, 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 2022 geldt de kortingsregeling voor 2023*)
* zie toelichting leveringsvoorwaarden
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WFFS-status: positief

More information: https://www.deijzerenman.com/paarden/global-player/
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