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Blue Hors St Shufro
Gender: Stallion
Birthdate: 2011
Height: 1.70m
Level:
Studbook: American Saddlebred Horse Association
Colour: Black
Breeder:
Stud fee: € 1200,St. Schufro: de rising star op het internationale toneel! Een charmante lakzwarte parel, die met een
verbazingwekkend bewegingsmechanisme een glansrijke toekomst tegemoet gaat. De Deense
dressuurverrichtingskampioen 2014 en Hannoveraanse premiehengst 2013 presenteert zich telkens weer met
drie voortreffelijke basisgangen, die gekenmerkt worden door de hoge mate van elasticiteit en
schoudervrijheid. Zijn verrichtingstest voltooide St. schufro in Herning met een totaalscore van maar liefst
864,5 punten. Voor de galoppade alsook voor Rittigkeit scoorde St. Schufro niet minder dan het cijfer 9,0. In
2015, 2016 en 2017 wist St. Schufro de kwalificatie voor het Deens kampioenschap in Bogo op zijn naam te
zetten. In 2019 debuteerde deze geweldenaar in de internationale Intermediair I met monsterscores van boven
de 77%. In 2018 presenteerde St. Schufro met veel furore zijn eerste zonen op diverse keuringen. In Hannover
kreeg hij een zoon goedgekeurd, die later voor 400.000 Euro werd verkocht en ook in Redefin en Kreuth
kregen 2 zonen groen licht voor de fokkerij. Zijn vader St. Moritz Junior was in 2009 zelf premie-hengst in
Hannover, voltooide een uitstekende verrichtingstest in Neustadt Dosse en kwalificeerde zich aansluitend
zonder twijfel voor het Bundeschampionat. Zijn moeder, Wie Princess, is ook de moeder van de
Hannoveraanse premiehengst 2013 Finest. St. Schufro’s grootvader behoeft geen verdere uitleg: het is Blue
Hors Don Schufro. In de derde generatie wordt de pedigree versterkt door de hengst Atatürk, die bekendheid
geniet als leverancier van zowel succesvolle dressuur- en springpaarden. Naast St. Schufro bracht deze
moederlijn vele goedgekeurde hengsten, waaronder Aderlass, Lindberg en Cambel alsook vele internationale
sportpaarden.

Blue Hors St. Schufro is goedgekeurd voor Denemarken, Hannover, Oldenburg en Zweden

Dekgeld: € 1.200,- (vaste kosten € 400,00 + € 800,00 bij dracht) excl. BTW, afdracht, toeslag
gezondheidscertificaat* en verzendkosten buitenland
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* zie toelichting leveringsvoorwaarden

Bestellen uitsluitend op ma, wo, vr en zat vóór 9.00 uur

WFFS-status: negatief
More information: https://www.deijzerenman.com/paarden/blue-hors-st-shufro2011/
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