
3650 Grönland Matador
Azonosító: Színe: Méretei:
IM961920098 fakó 144/153-178-19

Leírása:
A mén egészen fiatalon került be Dániából hazánkba. Díjnyertes, teljesítményvizs-
gát tett szülei jó ajánlólevelet jelentenek számára. Kellemes megjelenésű, fajtájá-
ban nemesnek, elegánsnak számító mén. Könnyen kezelhető, megbízható munka-
végzésű. Teljesítményvizsgát nyereg alatt tett. Gyermeklovagoltatásra, terápiás lo-
vaglás céljára rendszeresen használták. Csikói típusosak, a mén egységes örökítő 
erejéről tájékoztatnak. Fedező-mén ivadékai is nagyon jók.

Felállítási helye: Tóth Endréné, 9938 Szatta, Fő út 31. +36 94 428-664
Tenyésztő:	 Jens Kristensen, Dánia



4096 Charly FD
Azonosító: Színe: Méretei:
IM901342001 fakó 140/151-183-19,5

Leírása:
Az impozáns megjelenésű, tetszetős küllemű ló a fjord fajtában élenjáró ősöket 
sűríti pedigréjében. A könnyen kezelhető, meggyőző munkakészségű mén nyereg 
alatt és fogatban is nagyszerűen használható. Szabadonugratóban, ezen kívül lo-
vassal együtt jól ugrik. Vázolt értékmérő tulajdonságai miatt kaphatott tenyészté-
si engedélyt Hollandiában majd Németországban is. Kinti ivadékai típusosak. Ha-
zai tenyészműködéséből nagyszerű lovak születtek. Kár, hogy kihasználtsága nem 
intenzív!

Felállítási helye: Tóth János, 6348 Érsekhalma, Deák F. u. 6. +36 30 916-8484
Tenyésztő: E. Christiansen, Frederikshavn, Dánia



4329 Magor FD
Azonosító: Színe: Méretei:
IM002462000 fakó 141/149-167-19

Leírása:
Típusos, összbenyomásában homogén, eléggé fejlett mén. Érdemleges küllemi hi-
báktól mentes, könnyen kezelhető, munkahasználati tulajdonságaiban megbízha-
tó egyed. 

Felállítási helye: Tóth Endréné, 9938 Szatta, Fő út 31. +36 94 428-664
Tenyésztő:	 Claus Brokholm, Dánia



4435 Mário FD
Azonosító: Színe: Méretei:
VS011000000 fakó 142/150-170-19

Leírása:
A hazai tenyésztésű fjord mén minden szempontból megfelel a fajtával szemben tá-
masztott követelményeknek. Igen jók munkahasználati tulajdonságai. A tenyészté-
si engedélyért folyamodva a ménvizsgát Parádon, az OMMI központi sajátteljesít-
mény-vizsgáló állomásán tette le. Átlagos munkahasználati tulajdonságain túl ki-
emelkedett az ügetőszakasz mért idejével, továbbá a lépéshosszal. Többnyire csak 
egy tenyészetben sok, jó használati értékű csikói vannak!

Felállítási helye: Darázs István, 5100 Jászberény, Szelei út 69. +36 30 967-4884
Tenyésztő:	 Pintér Attila, 9938 Szatta, Fő u. 43.



5247 Merész
Azonosító: Színe: Méretei:
FD050320000 fakó 143/153-165-19,5

Leírása:
A tenyészállattal szemben támasztott küllemi követelménynek megfelel. Kifogás-
talan fajta- és nemi jellegű, harmonikus felépítésű mén. A fjord lónál gyakori méret 
felső határához közelít. Fajtajelleg szerinti kissé nehéz, de száraz, akár nemesnek 
is mondható feje van. Nyaka kifejezetten jól ívelt, elég hosszú, és középmagas-ma-
gas illesztésével kedvező benyomást tesz a szemlélőre. Háta feszes, kissé előremé-
lyedt. A faralakulása igen jó, elég hosszú, és kellően széles. További tömegesedése 
várható. Csontozata elfogadható, vastagabb szárkörméret előnyösebb lenne. A faj-
tára jellemző lépése és ügetése van, vágtamozgása igen jó.
A mén fő értéke munkahasználati tulajdonságában rejlik. Kezelhetősége, vérmér-
séklete, munkakészsége kifogástalan. Nyereg alatt szívesen és jól dolgozik. Kész-

Felállítási helye: 
Gyermekpark Kft, 
2610 Nőtincs, Bem J. u. 
+36 30 229-4948

Tenyésztő:	 Tóth Endre, Szatta

ségvizsgájának szabadon-ugrató 
folyosóban mutatott teljesítménye 
lenyűgöző volt. 
A mén széleskörű használata indo-
kolt. Ha ivadékaiba képes lesz át-
örökíteni a készségvizsgán tapasz-
talt munkakészségét, tetszetős faj-
tajellegét, a hazai fjord tenyésztés 
meghatározó ménje lehet sokáig.



5456 Nanok Enghaven FD
Azonosító: Színe: Méretei:
IM092852012 fakó 140/151-171-21

Leírása:
Tenyészműködése elején álló fiatal mén. A hazai meglehetősen beszűkült fjord 
ménállomány miatt közelgő rokontenyésztés veszély feloldásában különleges sze-
repe van. Minél több ivadék nyerése lenne cél a mén esetében.

Felállítási helye: Fábián Bianka, 2344 Dömsöd, Árpád u. 6. +36 20 911-7132
Tenyésztő:	 Freddy and Camilla Larsen, Dánia




