Kysy meiltä myös tammasi
sopivuudesta eri oreille.
Ilmainen palvelu osoitteessa:
RAVIHEVOSJALOSTUKSEN ASIANTUNTIJA VUOSIKYMMENTEN KOKEMUKSELLA

www.masbreeding.fi

NEIGHSAY
HANOVER

Säkä 163 cm
Lautanen 162 cm
Runko 167 cm

Muscles Yankee 09,9 /
Nan’s Conway 15,1 / Conway Hall 10,5

Raudanluja radoilla
Neighsay Hanoverin kilpailu-ura oli kuin
suomalaisen ravihevoskasvattajan unelma. Ori aloitti starttaamisen jo 2-vuotiaana ja jatkoi kilpailemista peräti seitsemän kautta ilman loukkaantumisia.
Neighsay Hanover kilpaili koko uransa
terveenä ja menestyi vielä 8-vuotiaana!
Seitsemän kautta radoilla huippujen
seurassa toi oriille lähes 1,3 miljoonan
euron voittosumman ja voittoennätyksen 09,7 tuhannen metrin radalta.
Ennätysaikansa Neighsay Hanover
juoksi sille tyypillisesti johtohevosen
rinnalta taistellen.
Neighsay Hanover on edelleenkin erittäin terve niin jaloiltaan kuin mieleltään. Suuren kapasiteettinsa ja terveyden lisäksi ori on hyvärakenteinen ja
hyväpäinen – kovin harvinainen
yhdistelmä ominaisuuksia modernissa
raviurheilussa.

Suku tuo parhaat
ominaisuudet
Neighsay Hanoverin omien ominaisuuksien lisäksi myös oriin suvussa on

Suomen raviurheiluun sopivia aineksia.
Neighsay Hanoverin isä oli aikansa
huippuori Muscles Yankee, jonka poikia
ovat myös siitosoriit Muscle Hill ja
Muscle Mass. Neighsayn emänisä on
puolestaan ”hyvää päätä” periyttävä
Conway Hall. Onkin helppo ymmärtää
mistä Neighsay Hanoverin viisaus,
palveluhalu ja terveys tulevat.
Eikä sovi unohtaa Neighsayn emää
Nan’s Conwayta, jolla on jo seitsemän
haamumaileria jälkeläisissään. Suoralta
emälinjalta löytyy myös suvun supertähti Moni Maker – ehkä paras kilpatamma raviurheilun historiassa. Moni
Maker löi kilpailuissa oriitkin, se voitti
lähtöjä kaikilla mantereilla ja matkoilla
(mm. Prix d’Ameriquen ja Elitloppetin)
sekä murskasi lopulta myös montén
maailmanennätyksen!

Erinomainen siemen
Neighsay Hanoverin sperma on parasta
luokkaa! Tällä oriilla tammat todella saa
kantaviksi – niin siirrolla kuin paikan
päälläkin. Jos tammallasi on vaikeuksia
tulla kantavaksi, niin valitse Neighsay
Hanover! Tulosta tulee.

Kapasiteetti, rakenne, pää ja terveys!
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MAS BREEDING OY

HINNAT

SIEMENNYSPAIKKA

Martti Ala-Seppälä
puh. 0500 841 484
martti.ala-seppala@pp.inet.fi
Blogi: www.masbreeding.fi

Varausmaksu 250 €

Mountain Stable, Toholampi
Asko Lappi 0440 901 598
Sari Lappi 044 366 7557
mountaintalli.com

HUOM. TARJOUSHINTA:
Varsamaksu 1 400 € (norm. 1 800 €)
Hinnat sisältävät alv:n (24 %)
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