ntligen!
Exklusivt
frdlarblod direkt
frn Frankrike, med
toppgener fr hoppoch flttvlansavel.

FANGO IN BLUE

Fdd 1993 ¥ 1,63 cm ¥ ISO 138
e. Veganum (Laudanum xx Ð Ventoux AA)
u. Beregere du Chateau (Iago C Ð Fol Avril AA)

Uppfdare: Alain Pinaud, Le Dorat, Frankrike
gare: France Haras, Saumur, Frankrike, utlnad av Sud Equine Services, Tarbes
Fango in blue r en av de bsta frrvarna i flttvlan i
Frankrike med ett mycket hgt Blup index. Han har lmnat
hstar p allra hgsta niv i bde hoppning och flttvlan.
Fango har sjlv tvlat i hoppning i rgngschampionaten.
Som 5-ring fick Fango ett ISO p 120 (0,83) och som 6ring 121 (0,84) och som 7-ring 138 (0,90). Han har drefter tvlat i hoppning med regelbundna placeringar i
Grand Prix Pro 2 med 26 segrar.
Fango r en del hingst. Han nedrver angloarabens alla
kvaliter, han passar srskilt vl till ston som behver
ÓblodÓ och energi. Han nedrver god hoppfrmga och sitt
goda temperament.
Fango r sedan 1999 godknd i flera avelsfrbund i
Frankrike, bland annat Selle Francais och Angloarab.

Han har knappt 200 registrerade avkommor, merparten SF;
Selle Francais.
Fango visades fr SH:s avelsvrderingsnmnd p Axvalla
i april 2013 och tilldelades ELIT fr sin goda frrvning och
erhll 42 pong (10-9-7-8-8) exterirt.
Fango har ett BLUP i flttvlan p mycket hga BCC + 16
(0,53) i hoppning goda BSO + 7 (0,89).
Totalt har Fangos avkommor vunnit 137 815 EURO, ca 1,2
milj kr beroende av Eurokursen. Fango har ett 50-tal indexerade tvlande avkommor i hoppning och flttvlan varav
13 med index ver 120 som bara 12 % av indexerade
avkommor uppnr. Bara 1Ð2 % uppnr ett index p 140.

Fangos avkommor lyckas vl i flttvlan och hoppning.
Fangos bsta avkommor r:

Fango in blue«s bsta avkommor r
¥ Ocarina du Chanois (se bilderna denna sida)
Ocarina du Chanois tillhr franska eliten bland flttvlanshstarna med mycket hga prestationsindexet ICC 169.
Han har bland annat vunnit tre Franska Msterkap; 2010,
2011 och 2012. 2:a i EM i lag, 6:a individuellt i Luhmhlen,
7:a i unghst-VM, segrar i unghstchampionat, flertalet
segrar ssom Boekelo (NED)CCI ***, Sandillon, Bramham
Park (GBR) CIC ***, deltog i OS i London 2012.
Drutver placeringar i hoppning och dressyr. Sammanlagd
vinstsumma hittills 72 817 Euro.
¥ Prele du Chanois
Blev 5:a bland femringarna i hoppning 2008 med ett ISO
p 141, drefter uppntt ISO 152. Prele har vunnit 30 939
Euro och har 53 segrar i hoppning.

Eventuellt kommer ordinarie licens att lsas.
Avgifter 2013: sprngavgift 2 000 kr + 5 000 kr vid 90 dagars
drktighet. Moms, och sedvanliga seminkostnader, frakt
och stationsavgifter tillkommer. Fr information om du
kan f rabatt fr ditt sto/dina ston, tag kontakt med Ann
Gyllenswrd.

Fango har bevisligen visat sig vara en mycket framgngsrik
frrvare. Vi hoppas att alla som sker en frdlare och en
hingst med hans kvaliter passar p att anvnda honom.
Han finns bara p kontrakt detta r.

Station: Markebck
Markebcks Grd 702, 696 91 Askersund
www.markeback.se
Telefon: 0583-600 60
Annika: 070-66 00 190, info@markeback.nu
Lotten: 073-98 58 359, lotten@markeback.se

Avkommor till angloaraber, engelska och arabiska fullblod,
shagya samt halvblod med fullblodsinslag kan registreras i
SAAF och ASVH med "grna papper". Halvblod kan registreras i ASVH med grna papper via ett-sto-licens.

Fr ytterligare info om Fango«s guldkantade hrstamning,
kontakta Ann Gyllenswrd. Fango in blue r leasad i utbyte mot
hingsten Business (som nu str i Frankrike fr betckning) av
Ann Gyllenswrd, Ekess, Vxj, tel. 070-699 33 09.

