Stutteri Vica er grundlagt i 2009, men kendskabet til Welshponyen startede tilbage i 90’erne.
Stutteriet er beliggende på Sjælland (Vestsjælland) og det første afkom med eget præfix blev
født i 2013.
Vi har siden da, haft føl hvert år. Vi lægger vægt på, at vores avlsdyr og afkom besidder
type, bevægelse og et særdeles godt temperament. Især temperamentet er vigtigt for os, da vi
også benytter vores ponyer under rytter.
Flere af vores afkom bliver benyttet som brugsponyer til forskellige discipliner på konkurrenceniveau.
Vi har i år 10 års jubilæum, og vi er blevet beriget med et dejligt og lovende hoppeføl.
Der ifoles 2 hopper i år, med hingsten Valhallas Limelight, så der kommer helt sikkert afkom til
salg i år 2020.

Den 24. april 2019 kom årets Welsh Cob føl til verden.
En skøn hoppe blev det til og så tilmed det første hoppeføl hos os, efter Mailunds Faith.

Vi er meget glade for hende. Hun ser lovende ud og udvikler sig rigtig positivt.
Lige nu er planen, at hun forbliver på stutteriet, som fremtidig afløser for sin mor.
Vicas Magic Jubilee er ligeledes det første afkom efter hingsten Abergavenny Gethin.
Afstamning:
F: Abergavenny Gethin
M: Mailunds Faith
MF: Menai Sparkling Imperial

Født: 2003
F: Ruska Mister Pearly King
M: Ruska Carnation
MF: Nebo Celibration
(Venter føl i år 2020 eft.
Valhallas Limelight)

Født: 2017
F: Merlyn Welsh Calibra
M: Ilar Emma
MF: Nebo Daniel
(Sidste afkom eft. Ilar Emma)

Født: 2012
Kåret med 8 i snit.
F: Brynithon The Gigalo
M: Valhallas Victoria
MF: Fronarth Victor

Født: 2004
F: Menai Sparkling Imperial
M: Felicia
MF: Menai Sparkling Omega
(Ifoles m. Valhallas Limelight)

Afstamning: Menai Sparkling Imperial x Trevallion Lady Lillian x Trevallion Flash Jack
I samarbejde med Stutteri Valhalla er det blevet muligt at få denne skønne hingst hjem til stalden i
april og maj 2019. Han vil i perioden tilbyde naturlig bedækning for hånd eller i stod til hopper på
danske eller engelske papir.
Limelight har nogle unikke blodlinjer gemt i stamtavlen og er bl.a. onkel til Valhallas Zorro,
idet Zorros far er Limelights helbror.
Limelight er en typefast Welsh Cob i ponymål, med godt ponypræg. Han har gode korrekte kropspartier
og 3 særdeles gode bevægelser. Samtidig besidder han et fantastisk og mildt temperament.
Limelight har som ung været udstillet flere gange med gode resultater.
Han er tillige redet og var her lærenem og samarbejdsvillig.

Bedækningspris: 5.000 kr. + evt. attest til SEGES
Opstaldning for goldhoppe/følhoppe: 40 kr./50 kr. pr. døgn
Kontant afregning ved afhentning af hoppen.
* Hopper skal møde uden bagsko og opstaldes på ejers risiko og regning.
* I tilfælde af sygdom kontaktes ejer og dyrlæge tilkaldes.
* Hoppen skal afhentes dagen efter sidste bedækning.
For yderligere information kontakt Vicky på tlf.: 61 85 61 38 eller Betina på tlf.: 20 41 44 62

