Ás fra Lærkegården - DK2001106078
F: IS1986186055 - Orri frá Þúfu, Ærespræmie for afkom
M: IS1997286910 - Þýða frá Feti, 8,01-7,75. 4-gænger (8,5 for tölt og vilje/sind)
MF: IS1991186919 - Ásaþór frá Feti, 8,25-8,37=8,31
MFF: IS1988158714 - Kraflar frá Miðsitju, Ærespræmie for afkom

Ás har bevist sit værd som både
avlshest og konkurrencehest.
 Ás er særdeles avlssikker for de egenskaber
som er allervigtigst for en god ridehest: forpart
(8,39), tölt (8,36), vilje/sind (8,43) og form (8,25)
(gns-tal for alle 14 kårede afkom, opgjort 06/18).
 14 kårede afkom med gns. 8,04-7,82=7,91
 Kvalificeret til 1. præmie f. afkom med gns.
8,06-8,02=8,04 for de 6 bedste afkom
 Søn af legendariske Orri frá Þúfu.
 Super god og taktfast tölt med store
bevægelser og rummelighed. Stærk vilje
kombineret med god samarbejdsvilje.
 Kåret som 4-års med 8,5 for tölt og form.
 Ás er letbygget og langbenet med meget god
forpart og kæmpestor man.
 Mange finaler i T.1 og 4.1 ved større danske
stævner både i junior-, ungrytter- og seniorklasser. DM-vinder i T.1 for juniorer i 2011.
 De fleste kårede afkom er vist som 4-gængere,
men Ás er gentestet som 5-gænger og har
således pasanlæg, hvilket også kan ses ved, at
hans afkom har meget nemt ved tölt.
 Mange af hans afkom fungerer godt som
konkurrenceheste pga. deres gode vilje/sind.
6-års kåring (2007):
Farve: 3500 Brun/Jarpur u.aftegn, Mål: 142-130-137-65-143
Bygning: 8,0 - 8,5 - 8,0 - 8,5 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 = 8,26
Rideegenskaber: 8,30 som 4-gænger
Tölt
9,0 Taktren - Lange skridt - Smidig
Trav
8.5 Høj aktion
Pas
5,0
Galop
9,0 God fart - Godt stræk
Vilje og sind 9,0 Meget villig og let - Samarbejdsvillig
Form u. rytter 9,0 Udtryksfuld - God hovedholdning
Skridt
8.5 Taktren - Lange skridt
I alt: 8,28 Langsom tölt: 8,5
Arbejdsgalop: 8,5

Bedækning 2019:
Ás bedækker i stod og ved hånd på Stutteri
Lærkegaarden ved Randers hele 2019.
Kontakt: Kristiane Klindt, Tlf. 28 26 62 72
E-mail: kristiane@stutterilaerkegaarden.dk

