


WHEN QUALITY 
MATTERS! 

�  På Stutteri Mailund har vi de sidste snart fem år forsøgt at sikre os blodlinjer i vores avl, som vil være svære at 
få i fremtiden. Blodlinjer som beviseligt har lagt grundstenen til de allerstørste succeser i welshavlen i GB. Vi 
har de sidste år således indkøbt flere avlsdyr, som i vores optik rummer unikke blodlinjer og ikke mindst har 
den rette kvalitet både som avls og brugsdyr. Kriteriet har været, at kun det bedste var godt nok. Vi har således 
valgt at bygge vores fremtidige avl op over et stærkt fundament af  blod efter legendariske hingste som Ebbw 
Victor og Pentre Eiddwen Comet med fokus på sønnen Nebo Black Magic og dennes sønner Brynymor Welsh 
Magic, Cippyn Real Magic og Derwen Telynor. 

�  I relation til ovenstående har vi denne gang valgt at præsentere jer for vores nyindkøbte unghingst Kaydrith 
Firestarter født 2019. Vi har foruden Firestarter også en seniorhingst, WPCS medaljevinder Kaydence Viper 
efter Trevallion Hooch og unghingstene  Mailunds Burberry og Mailunds The Talisman efter Trevallion Jacko 
(Trevallion Stepping Jack x Tapton Rachael). Hertil håber vi, at den sidste brik i vores fremtidige avlsstrategi, 
et sort hoppeføl med Nebo Black Magic/Ebbw Victor blodlinjer forhåbentligt vil stå sikkert i stalden før Brexit. 

�  På Stutteri Mailund avler vi welsh cobs af  championkvalitet. Vi lægger vægt på velovervejet linjeavl med dyr af 
høj kvalitet, således finder du også Mailund cobs helt i top både i sporten og i showregi. 





�  Stamtavle for  Kaydrith Firestarter 109082 



Far: Danaway What’s UP 

�  Kaydrith Firestarter er efter Danaway What’s Up, som i 2020 blev købt tilbage af  Danaway stutteriet for at 
indgå i den fremtidige avl på stutteriet.  

�  Danaway What’s Up er far til dette års stort vindende hingsteføl Kaydence Venom. Kaydence Venom har i 
øvrigt en helsøster til vores seniorhingst,WPCS medaljevinder Kaydence Viper, til mor.  

�  Danaway What’s Up er ydermere stærkt beslægtet med nutidig welshavls ultimativt mest vindende hoppe, 
Danaway Cracklin Rose, idet de begge er ud af  den samme hoppe, Danaway Jeanella efter Trevallion Harry, 
men herudover er Danaway What’s Up efter Tirenon Triple Crown, der også er far til Danaway Tango – og 
Tango er far til Danaway Cracklin Rose. 



Mor: Kaydence Lilibet 

�  Kaydrith Firestarters mor, Kaydence Lilibet, er efter den kendte hingst Trevallion Valentino, en Brynymor 
Welsh Magic søn ud af  Trevallion Rhoda. Rhoda er en hoppe, som selv er producent af  store vindere, 
herunder Prince of  Wales Cup vinderen Trevallion Rossana med flere. Lilibet har med alt tydelighed vist sit 
værd i avlen, idet alle hendes udstillede børn er medaljevindere i WPCS-regi, herunder Firestarters helsøster 
Kaydence What’s Your Poison.  

�  Lilibets mor, Crossbrook Angaharad II, er efter legendariske Ebbw Victor – tre gange Prince of  Wales Cup 
vinder, den største publikumsfavorit på Royal Welsh nogensinde, og ikke mindst den hingst, som til alle tider 
har været den mest eftersøgte i stamtavlerne ved de store aktioner i Wales.  

�  Nederst til venstre ses Kaydence lilibet med Firestarter som føl. Til højre ses først Kaydence Lilibet (mor til 
Kaydrith Firestarter), i midten Kaydence Tallulah (ejet af  Stutteri Mailund) og sidst men ikke mindst 
Kaydence Valentina (mor til vores seniorhingst Kaydence Viper). 

 


