Dahlsminde – Welsh ponyer til avl og brug
Føl 2019
Dahlsminde Dragon (Moelgarnedd Stadros x Moelgarnedd Dilys – Brookhouse Chuckler)

Født allerede 24. januar, da hans mor blev tidligt bedækket i 2018 – årsagen var at hans far,
Moelgarnedd Stadros skulle til Colin Tibbey for at blive klar til showsæsonen.
Sæsonen gik for i øvrigt udmærket – Stadros vandt bl.a. to WPCS sølvmedalje- (kan kun få en) og
et bronzemedalje show.
Moelgarnedd Stadros blev i 2016 HOYS Cuddy Supreme in Hand Champion, er Royal Welsh vinder
og RW Youngstock Champion samt multi champion og WPCS medaljevinder.

Dragon har vi besluttet at se an – tiden må vise hvad der skal ske med
ham.
Dahlsminde Dragon og hans mor, Moelgarnedd Dilys (Eyarth Tayma x
Moelgarnedd Madonna – Brookhouse Chuckler) kan ses på Det
Fynske Dyrskue 2019.
Se hans afstamning her
www.allbreedpedigree.com/dahlsminde+dragon

Dahlsminde Twiggy (Moelgarnedd Dewin x Rockbury Tiara – Steehorst Freelance)

Født 20. April – som ventet palomino, men da hendes mor er skimmel cremello, var vi spændt på
om hun holdt farven. Det ser heldigvis ud til at være tilfældet.

Se hendes afstamning her
www.allbreedpedigree.com/dahlsminde+twiggy

Dahlsminde Shetan (Clausholm Jumanji x Mosebo’s Sparta-line – Mollegaards Spartacus)

Født 27. April – vi tror stadig han bliver sort.
En rigtig lille charmetrold – med fin afstamning der er tilknyttet Danmark og Stutteri Møllegård.
Han har fire kryds på Twyford Sparkle, som John Møllegård købte hjem.
Igennem hendes sønner - med 2 x Møllegårds Spartacus (Danmarks mest berømte Welsh pony),
Møllegårds Sinalco (helbror til Spartacus og DM vinder i pony dressur) og ikke mindst Twyford
Signal.

Se hans afstamning her
www.allbreedpedigree.com/dahlsminde+shetan
Shetan kan ses sammen med sin mor til Fyns Juni Show.

I skrivende stund venter vi stadig på sidste føl – nemlig føllet efter vores to ”gamle” avlsdyr.
Moelgarnedd Dewin og Lintelo Gratitude – begge 22 år.
Føllet vil få de fineste gamle
blodlinier.
Far er Royal Welsh vinder,
multi champion og WPCS
medalje vinder.
Farfar, Carwed Charmer var 3 x
Royal Welsh Champion og en
af de største producenter af
hingsteafkom indenfor sec. B
avlen.
Mor er ”ren” Polaris avl
(Paddock White Lightning x
Polaris Grace – Polaris Fagus)
og således efterhånden en
sjældenhed – da det er mange
år siden Stutteriet blev opløst.
Føllet vil være helbror/søster
til Dahlsminde Glyndwr som vi
avlede i 2012.

Dahlsminde Glyndwr som 1 års – han blev senere
solgt, og er i dag ridepony for en glad lille voksen
rytter.

Føl planer for 2020
Følgende er planlagt – om det bliver til flere afhænger af nærmere planlægning.

Hilin Deio skal bedække Rockbury Tiara – hvor føllet vil
blive et spændende 4 x kryds på (Eyarth Celebration x
Weston Twiggy) gennem de 4 helsøskende Eyarth Zsa
Zsa, Eyarth Arabella, Eyarth Harlequin og Eyarth Gi Gi.
Vi satser selvfølgelig på et Dun/Buckskin afkom 

Dahlsminde Savannah (Hilin Deio x Mosebo’s Sparta-line – Mollegaards Spartacus) skal bedækkes
af Moelgarnedd Dewin.
Det bliver første kryds på vores egne hingste, hvilket vi ser meget frem til.

Moelgarnedd Dilys (Moelgarnedd Stadros x Moelgarnedd Madonna) skal bedækkes af Clausholm
Jumanji (Moelgarnedd Dewin x Clausholm Jutlandia – Mollegaards Don Pedro)

Salg
Som altid har vi ponyer til salg
Ungdyr der typisk er uspolerede men håndterede, somme tider tidligere avlsdyr som skal vige
pladsen for nye generationer og en sjælden gang tilredne ponyer.
Salgslisten lige nu:

Dahlsminde Lowri (Moelgarnedd Dewin x Millcroft Lanara – Cwrtycadno Caradog)
2 års hoppeplag hvor begge forældre er rideponyer – hendes helbror er eksporteret til Sverige
hvor han bruges til ridning og kørsel.
Forventet 133-35 cm.
Skøn rød farve, blis og 4 sokker. Pris 10.000,- kr.

Da vi har rigelig med ponyer og efterhånden det nødvendige avlsmateriale vil de fleste føl fra 2019
vil være til salg ved afvænning, f.eks.

Dahlsminde Twiggy

Dahlsminde Shetan

Kontakt os på post@dahlsminde.dk eller via Facebook for flere oplysninger.

Følg med på www.facebook.com/dahlsminde - www.dahlsminde.dk

