Crush K8

30. April 2019

Oplysningerne er tager ud fra Hestedata, FEI samt internationale databaser.
Der tages forbehold for tastefejl – Sælges med moms

Helle Heede – 2343 1207
Holmmøllevej 35 – 8632 Lemming

Crush K8
Candy – 208333DW1201327 - DH

Heinsgårdens Christa – DVH 1138

Cosmeo / Diamant de Semilly / Quidam de Revel / Nimmerdor

Check In / Calido / Landgraf I / Calypso I, Stamme 7673
Forædningsprocent 39,00%

M: Daisy er kåret i BRDH. Candy er hendes første afkom. Daisy’s 2. afkom er Carisma, som
er helsøster til Candy. Charlotte Schreibler har redet Carisma til Egenhedstest,
Unghestechampionat, 4 og 5 års DSA.
Daisy’s helsøster er Diana ESRDH, som bla har 2 kårede sønner (Casanova Hästak DWB og
Hattrick. Hendes 1. afkom er Handybeat, der går FEI-stævner. Hun har desuden flere
døtre, der er kåret i RDH og BRDH. Endnu en hingst er godkendt til afprøvning. Utallige af
hendes afkom har været fremstillet i Egenhedstest, Unghestechampinater, 2 års eliteskue,
4, 5 og 6 års DSA (incl. finalen)
MM: Queen kåret i ERDH. Har bla en kåret hingst Diamant de Revel
MMM: Immerdor kåret i ERDH
Candy er ud af Carsten Carstensen hoppestamme.
Candy’s 1. afkom – Evercream - var til følskuet udtaget til finale-ringen
F: Cosmeo er efter Contender x Caletto I x Lord. Til hingstekåringen får han 9 i helhed og
9,5 i både kapacitet og springtekning i løsspringningen. Han bliver fløjhingst til den
endelige kåring.
Cosmeo har bla. 1 kåret avlshingst Casanova Hästak DWB (på Candy’s moster).
Andreas Schou har vundet 4 års championatet og til UVM i Zangersheide på ham. Jørgen
Hallundbæk har i 2013 flere placeringer i Global Champion Tour. Han er solgt til USA, hvor
han går Hunter-klasser med stor succes.
MF: Diamant de Semilly er bla efter Tot de Semilly. Diamant de Semilly har i et par år
ligget i toppen af WBFSH ranglisten for faderhingste.
MMF: Quidam de Revel fik en 4. plads individuelt til OL i Barcelona. Han blev året efter
købt til Danmark af familien Velin. Han danner basis for Q-hingstelinien. Han har ligeledes
gennem en årrække ligget i toppen af WBFSH Ranglisten for faderhingste. Desuden er han
en af de få hingste der er klonet.

Fremragende type, passende ædel og med moderne atlet, stort galopperende og
springer med stor kapacitet
Kåret med 9 i helhed, sølvmedalje, vinder af materialprøven med 853 point, med bla. 9
for galop og kapacitet
Ud af en stærk hoppestamme med mange kårede hingste, bla. Calando brødrene er i
direkte linie, smat flere top konkurrence heste
M: er kåret i RDH og yderligere mor til 2 B heste, hvoraf den ene også har deltaget i
Unghestchampionatet
MM: er bla. mor til en M hest, og MM til 3 S heste, bla. Ulonka N, som danske Philip
Lovén har stor succes med, samt fem M heste udover ovenstående
MMM: er bla. Mor til en S hest og en M hest, samt MM til 1 M hest udover ovenstående
MMMM: er bla. MM til Calando brødrene, hvoraf to af dem har gået Int. GP, samt 4 S og
4 M heste
F: Check In er reservesieger i OS, og går i dag Int. GP. Han er far til flere Statspræmierede
hopper, bla. Årets hoppe i OS, 6 kårede sønner og 19 S heste
MF: Calido er bla. far til over 70 kårede sønner og 80 Statspræmierede hopper samt flere
GP heste og over 300 S heste
MMF: Landgraf I er en af de mest betydningsfulde hingste i moderne hesteavl. Han er far
til over 100 kårede sønner, bla Linaro, samt flere GP heste og over 300 S heste
Om Heinsgårdens Christa’s første årgange kan man sige, at de gennemgående har
masser af udtryk, god type, stor smidighed, stor regulerbar galop og flere er også meget
velgående i trav
De ældste er så småt begyndt på stævnepladserne og udviser stor ridelighed, samt
løsspringer med lyst og mod, samt med god kapacitet og teknik

