




�  Vi har på Stutteri Mailund de sidste fire år søgt at sikre os blodlinjer i vores avl, som vil være 
svære at få i fremtiden, og som beviseligt har lagt grundstenen til de allerstørste succeser i 
welshavlen i GB. Således har vi de sidste fire år indkøbt fem avlsdyr i alderen 12 – 21 år med 
unikt welshblod. Kriteriet har været, at kun det bedste var godt nok, og typisk har dyrene ikke 
været udbudt til salg forinden.  

�  Kaydence Viper er en del af  denne historie, idet han, i lighed med sin halvsøster Kaydence 
Tallulah, stammer fra samme stutteri – Kaydrith Stud (tidligere Kaydence). En historie, vi 
gerne vil præsentere jer for her. Vi købte Viper efter showsæsonen 2018, og på billedet 
herunder, er han sammen med sin avler og daværende ejer, John Cuddy på vej mod 
erhvervelsen af  endnu en medalje og titlen som champion med den smukke Danaway Helen of  
Troy som reserve – en hoppe, der i øvrigt blev en af  2019’s mest vindende cobhopper. Resten af  
showsæsonen 2018 blev Viper udstillet af  Trevallionstutteriet i et samarbejde mellem de to 
stutterier Trevallion og Kaydrith, hvis formål det var, at sikre Vipers far, Trevallion Hooch,  
titlen som vinder af  ”Ind Hand Sire Rating 2018” – hvilket jo lykkedes. 



Type, udtryk og bevægelse 



�  Stamtavle for  78336 Kaydence Viper 



De bedste blodlinjer 
�  Kaydence Viper rummer stærke blodlinjer på både sin mor og fars side. Hans mor Kaydence 

Valentina, som ses herunder til højre sammen med sine søstre Kaydence Tallulah (Trevallion 
Hooch) i midten og Kaydence Lilibet (helsøster) er alle efter samme hoppe, nemlig Crossbrook 
Angharad II efter Ebbw Victor.  

�  Vipers mor, Kaydence Valentina, er efter den kendte hingst Trevallion Valentino, en Brynymor 
Welsh Magic søn ud af  Trevallion Rhoda. Rhoda er en hoppe, der selv er producent af  store vindere, 
herunder Prince of  Wales Cup vinderen Trevallion Rossana med flere. Valentina har med alt 
tydelighed vist sit værd i avlen, idet alle hendes udstillede børn er medaljevindere i WPCS-regi. 
Valentinas mor er efter legendariske Ebbw Victor – tre gange Prince of  Wales Cup vinder, publikums 
største Royal Welshfavorit nogensinde, og ikke mindst den mest eftersøgte hingst i stamtavlerne ved 
de store aktioner i Wales. På Vipers fars side findes endnu en Prince of  Wales Cup vinder, nemlig 
Trevallion Giorgio, samt hingsten Trevallion Flash Jack, far til blandt mange andre store vindere, 
Prince of  Wales Cup vinderen Danaway Flash Jack. 


