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Tenyésztési engedéllyel rendelkező fjord 
mének 2017-ben
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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
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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.
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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.
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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
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5887 Pardon (e. Isidor HVB) 

Azonosító: Színe: Méretei:
IM123962013 fakó 145/153-180-18,5

Leírása:
A Kunadacson élő holland lótenyésztő fjord állományából származó mén, amely 
Kertész Péter és családja felnevelésével és képzésével jutott el a jelenlegi szintre. 
A mén a díjlovagló versenyek rendszeres és különösen sikeres résztvevője. Kép-

zettségéből és versenyzési múltjából adódóan nagyon könnyedén teljesítette a mén-

vizsgáját. A ménvizsgán I/2 minősítést szerzett, kiemelkedő küllemi pontszámok-

kal és különlegesen jó vágtamunkával jellemezte a bíráló bizottság. Munkakészsé-

ge kifogástalan, vérmérséklete a fjord fajtára jellemzően eszmei a gyermek lovas-

sport számára!
Tenyésztési működését 2017-ben kezdte meg. Ezzel a ménnel a tenyésztők kikerül-
hetnek a Grönland Matador és ivadékai genetikai szorításából. 
Minőségét nyilván az ivadékai fogják meghatározni. Fontos fajtafenntartói érdek 
lenne a minél nagyobb kihasználása!
Felállítási helye: Kertész Anna Sára, 22162, Őrbottyán, Kvassay telep 6.
Tenyésztő: Kraaijeveld Fam. J.P. - Stoeterij Zelda, Kunadacs
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Törzskönyvi ellenőrzésben tartott fjord
kancák 2017-ben
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Tenyésztési engedéllyel rendelkező haflingi 
mének 2017-ben
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4234	Vidám	Suttogó
Azonosító: Színe: Méretei:
SY980110000 sárga 144/152-177-19

Leírása:
Küllemében korrekt, munkahasználati tulajdonságaiban jónak minősíthető, kitűnő 
genetikai képességekkel rendelkező mén. A sportban alaposan kipróbált, hiszen ere-

je teljében lévő korában a díjugrató szakág területi versenyein igen eredményesen 
szerepelt. Nagy feltűnést keltve félvér lovak között minősült a tenyészversenyre.

Felállítási helye: Hufgart Katalin, 7251, Kapospula,  Rákóczi u 81
Tenyésztő: Pannon Lovas Akadémia, Kaposvár-Bőszénfa
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5022 Ati HI

Azonosító: Színe: Méretei:
IM056212005 sárga 152/159-181-20

Leírása:
Imponálóan nagyméretű haflingi mén. Nagyon jó összbenyomású, kifejezett fajta- 
és nemi jellegű, ritkábban látható finomabb fejű tenyészállat. Nyaka jól illesztett, 
egyenes, lehetne íveltebb. Jó far, korrekt lábvégek jellemzik. Mozgása mind lépés-

ben, mind ügetésben lendületes, rugalmas. Fogatban teljesítette készségvizsgáját, 
amelynek során mindent teljesített, azt a kitűnő benyomást nem keltette a bírálók-

ban, amit a küllemi értékelés során ért el. Ez az értékesnek tűnő, modern megjele-

nésű mén sok kancát érdemelne, hiszen a hazai haflingi ménparkban is a legjobbak 
közé sorolható. A fajta nemzetközi világkiállításán előkelő értékelést kapott. Érté-

két természetesen az ivadékai minősége dönti majd el, aminek megismeréséhez a 
tenyésztők nagymértékben hozzájárulhatnak. Eddig alig láttuk ivadékát. Az össze-

tett készségvizsgán I/2 minősítést ért el.

Felállítási helye: Nyíri Csaba Lajos, 2750 Nagykőrös, Kossuth L. út 10. 
      +36 20 362-7703
Tenyésztő:	 Farkas Vince, 6787 Zákányszék, Tanya 763.
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5245 Mondrian HI

Azonosító: Színe: Méretei:
IM071922010 világossárga 144/155-168-19

Leírása:
Mai igényekre való tekintettel is megfelelő nagyságú, német tenyésztésű haflingi 
mén. A fajta világkiállításán 2015-ben kifejezetten sikeresen szerepelt. Számos 
tenyészszemlén és kiállításon meg lehetett győződni kifogástalan munkaészségé-

ről, nagyon jó ugró-képességéről. A szabadonugró folyosóban már megcsillantot-
ta képességét. A genetikai diverzitás bővítése érdekében is fontos szerepet tölt be a 
hazai tenyésztésben.. Csikói, bár jellemzően a hazai lótenyésztésre nagy számmal 
nincsenek, kifejezetten modern típust képviselnek, apjuknál nagyobbak, jól mozog-

nak, és jól dolgoznak. 
A mén figyelmet érdemel. 

Felállítási helye:
Babicsek József, 
2083 Solymár, Árpád u. 21.
+36 20 947-1688
Tenyésztő:
Waldemar Kuhlmann, 
Gütershock, Németország
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Törzskönyvi ellenőrzésben tartott haflingi
kancák 2017-ben
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Tenyésztési engedéllyel rendelkező 
shetland mének 2017-ben
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4370 Tarek SD

Azonosító: Színe: Méretei:
IM000702003 tűzöttpej 82/88-112-12,5

Leírása:
Kifejezett fajta és nemi jellegű minishetland mén. Mint minden apró termetű lónak, 
úgy ennek is felfedezhetők lábszerkezeti hibái. Lépése aprózó, ügetése alig vala-

mivel jobb. Munkahasználati tulajdonságai egészen kiválóak. A hazai minishetland 
pónilóállomány genetikai változatosságának fenntartása érdekében kapott tenyész-

tési engedélyt. Csikói nagyon ígéretesek. Sajnos nem ismert annyi csikója, hogy 
megbízható véleményt lehetne mondani az örökítő képességéről.

Felállítási helye: Makai Dezső, 1201 Budapest, Frangepán u. 108. 
      +36 20 945-8057
Tenyésztő:	 Frohwerk, Petra, 45525 Hattingen, Németország
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4372	Nívó	SD
Azonosító: Színe: Méretei:
PT000190000 fekete 92/102-128-13

Leírása:
2217 Notos minden bizonnyal legszebb és okvetlenül típusos ivadéka. Igen tetsze-

tős megjelenésű, harmonikus felépítésű, ideális marmagasságú, klasszikus típusú 
mén. Ha Önmagához hasonló minőségű ivadékok sorát várja a méntől a hazai te-

nyésztés. Csak úgy válhat a hazai shetland póni tenyésztés nagy értékévé, ha minél 
szélesebb körűen kerül kihasználásra.

Felállítási helye: Nagy Ferenc, 5430 Tiszaföldvár, József A. út 22. 
Tenyésztő:	 Sáfrán József, 2344 Dömsöd, Irinyi út 5.
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4537 Oszkár SD

Azonosító: Színe: Méretei:
IM990442005 fekete 82/88-112-12

Leírása:
Tetszetős megjelenésű, a fajtajelleg egyes bélyegeit magán viselő mén. Mozgása, 
különösen ügetése egészen kicsiny marmagassága ellenére is feltűnően lendületes, 
térölelő. A minishetlandok között minden bizonnyal az egyik legjobb fenotípusos 
és használati értékű. Fogatban, nyereg alatt, ugrómunkában egyaránt jól teljesít. 
Több fedezőmén ivadéka van! 

Felállítási helye: Bugyik Endre Kisújszállás, Győri u. 23. +36 20 928-2913
Tenyésztő:	 F. J. Derks, Balgoy, Hollandia
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4675 Rambo SD

Azonosító: Színe: Méretei:
IM013112005 fekete 81/86-117-13

Leírása:
Az igen jó összbenyomású minishetland mén. Magyarországon 2006-ban, illetve 
2007-ben kezdte tenyészműködését. A tenyésztésben tág teret nem kapott, ennél 
fogva tenyészértékét nagy biztonsággal megítélni kockázatos. Marmagassága a tet-
szetős mini shetlandok közé sorolja. Sajátteljesítménye, munkakészsége kifogás-

talan. Őseinek, oldalági rokonainak értéke változatlan alapot ad a mén iránti biza-

lomra.

Felállítási helye: Nagy Ferenc, 5430 Tiszaföldvár, József A. út 22.
Tenyésztő:	 H. Drenth, Ontswedde, Hollandia
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4834 Sátánka SD

Azonosító: Színe: Méretei:
IM023092005 tűzött fekete 99/105-148-15

Leírása:
A shetland póni eredeti változatát képviseli. Fogatban hihetetlen mennyiségű mun-

kára képes. Nem sok ivadéka ismert..

Felállítási helye: Nagy Ferenc, 5430 Tiszaföldvár, József A. út 22. 
Tenyésztő:	 Fam. Lassen/ Stutteri Skovlunden, Hobro, Dánia
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4907 Urbán SD

Azonosító: Színe: Méretei:
IM022282007 sárga 76/81-106-12

Leírása:
Kifejezett fajta és nemi jellegű shetland póni. Arányos testfelépítésű. Szép fejű, har-
monikus testfelépítésű megkapó összbenyomású póni. Feszes a háta és ágyéka, na-

gyon jó faralakulása relatíve korrekt lábszerkezete okvetlenül említést érdemel. Fel-
tűnően jól lép, közepes téröleléssel üget. A Magyarországra bekerült minishetland 
pónik kétséget kizáróan legjobbika. Származásában egyesíti a fajtaváltozat legjobb 
tenyészegyedeit. Bár szélső anyai ágának ötödik generációjában ismeretlen őst tar-
talmaz, de az itt ismert utolsó ős oly annyira kitűnő fajtajellegű egyed volt, hogy a 
shetland szigetek méneskönyvében alapító ősként tartják nyílván.

Felállítási helye: Jósvainé Koós Erika, 3700 Kazincbarcika, Völgy u. 109. 
      +36 30 973-5561
Tenyésztő:	 Mia Van den Put, Belgium
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5008 Estocado el Saraja SD

Azonosító: Színe: Méretei:
IM052182007 sárga 74/81-109-11,5

Leírása:
Az imponálóan kisméretű minishetland mén származása is minden igényt kielégít. 
Típusos fajtajelleggel, jó másodlagos ivari megjelenéssel, és méretéhez képest vi-
szonylag korrekt küllemmel rendelkezik. Munkahasználati tulajdonságai nem kifo-

gásolhatók, e mellett mozgásban sem hagy különösebb kívánalmat maga után. Ösz-

szességében kívánatos a magyarországi shetland póni tenyésztésben. Remélhetően 
lesz elég ivadéka örökítő ereje pontosabb megítélésére. Az összetett készségvizs-

gán I/2 minősítést ért el.

Felállítási helye: Széll Csaba, 5520 Szeghalom, Hunyadi u. 5/1.
Tenyésztő:	 Paula Jaeger, 9431 St. Stefan, Ausztria
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5128 Xéna SD

Azonosító: Színe: Méretei:
IM060462008 feketetarka 107/114-144-15

Leírása:
Határozott fajta és nemi jellegű, a hagyományos típust jól jellemző shetland mén. 
Kicsi, a fajtára vonatkoztatva szép fej, a közepesnél kissé hosszabb, kellően izmolt 
nyak jellemzi. A mén felsővonala rendben lévő. Helyes körmöléssel szabályos pa-

ták jellemezhetik. Lépése, ügetése a fajta többségére jellemző módon inkább apró-

zó. A tarka színt kedvelő shetland póni tenyésztőknek elfogadhatóan jó mén áll ren-

delkezésre kancáik fedeztetésére. Még mindig ivadékaira várunk, hogy csikói után 
a mén értékéről bátrabban lehet véleményt formálni.

Felállítási helye: Bugyik Endre, 5310 Kisújszállás, Győri u. 23. +36 20 928-2913
Tenyésztő:	 Comb.H.H.J.Snuverink/Lansink Hollandia
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5306	Bolygó	SD
Azonosító: Színe: Méretei:
IM062152008 sárga 90/96-140-14

Leírása:
A mén 2012-ben kapott tenyésztési engedélyt a shetland póni fajtában. Csikói nem 
ismertek, és ez hátrányos a tenyésztés számára, mert kifejezetten típusos, jó mén-

ről van szó.Csak remélni lehet, hogy jelenlegi tulajdonosánál jóval nagyobb szere-

pet kap a tenyésztésben, mint az eddig történt!

Felállítási helye: Szarka Dénes, 2083, Solymár, Béke u. 13/a. +36 20 913-4150
Tenyésztő:	 T.T. Ensink, Nieuw-Roden, Berkenstraat 16. Holland
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5536	Ottó	SD
Azonosító: Színe: Méretei:
SD070730000 fekete 75/80-118-13

Leírása:
Kitűnő vérmérsékletű és munkahasználati tulajdonságú minishetland póni. Méreté-

ből adódóan fogatos munkában tett készségvizsgát. A bíráló bizottság a legjobb vé-

leményével volt róla e tekintetben. Számos bemutatónak is részese volt már, min-

den helyzetben, mindig megbízható. Mozgása egy kicsit aprózó. A nagyságához 
(kicsiségéhez) enyhébb köthető lábszerkezeti hibái észrevehetők. 

Felállítási helye: Borsosné Gyöngyösi Szilvia, +36 70 527-1974
       4065, Újszentmargita, Rákóczi út 36.
Tenyésztő:	 Bugyik Endre, 5310 Kisújszállás, Győri u. 23.
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5746 Tawna Petroc

Azonosító: Színe: Méretei:
IM123552015 sárgatarka 86/92-125-13

Leírása:
A mén Nagy-Britannia híres tenyészetéből származik, tulajdonosa nagy gonddal 
válogatta ki az újonnan alapított tenyészete számára. A shetland mén már külföl-
di tenyésztési engedéllyel került be az országba, amit az UNIÓS jogharmonizá-

ció értelmében a fajtafenntartással megbízott hazai tenyésztőszervezet elfogadott. A 
2016. évi tenyészszemlén való bemutatás során a bíráló bizottság meggyőződött a 
mén harmonikus testfelépítéséről, e kicsi póniknál szokatlan korrekt küllemről. Vé-

gül is ezt a 100 pontos bírálati rendszerben 78,5 ponttal ismerte el. A mén kezelhe-

tősége is kifogástalan. Külföldön született és ismert, továbbá hasban érkezett iva-

dékai reményteljes fedezőmént sejtetnek!

Felállítási helye: Aszódi Csaba, 2119 Pécel, Jókai u. 26.
Tenyésztő: Mesdames Runnalls&Hammond, Tawna, Cardynham, GB
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5619 Aroesje van Stal Nijend

Azonosító: Színe: Méretei:
IM072392016 feketetarka

Leírása:
Ahogyan a mén nevéből látszik Hollandiában tenyésztették, ahol minden lófajta te-

nyésztését magas szinten űzik. Tenyésztési engedélyt a csehektől kapott, s mint más 
egyező esetben is szokás ma már, az UNIÓS jogharmonizáció értelmében a faj-
tafenntartással megbízott hazai tenyésztőszervezet elfogadta az ott megkapott te-

nyésztési engedélyét. Típusában közelít az úgynevezett klasszikus shetland póni 
felé, ami a hazai állomány diverzitása szempontjából fontos is! 
A mén 2017-ben kezdte meg magyarországi tenyésztési ténykedését, így ivadékai-
ról vélemény még nem fogalmazódhatott meg!

Felállítási helye: Szalai Dániel, 7057 Medina, Kossuth u. 80.
Tenyésztő:	 R. Reinders, Nijend, Hollandia
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Törzskönyvi ellenőrzésben tartott shetland
kancák 2017-ben



60



61



62



63



64



65

Tenyésztési engedéllyel rendelkező 
sportpóni mének 2017-ben
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4090 Óbester SP

Azonosító: Színe: Méretei:
HR984880000 fekete 138/144-156-16,5

Leírása:
Elegáns, szép megjelenésű és jó mozgású mén, kisebb lábszerkezeti hibával. Any-

ja az eredeti angol import, kiváló konstitúciójú 12 Gitár nevű különlegesen szép 
welsh kanca. Apja a shagya vonal meghatározó ménjeit egyesíti magában. Imponá-

ló sajátteljesítményű, nyereg alatt és fogatban is kifogástalanul dolgozik. A ménnek 
igen elegáns, nagyon jó munkahasználati tulajdonsággal rendelkező ivadékai van-

nak, amelyek többnyire mentesek apjuk kisebb lábszerkezeti hibájától.

Felállítási helye: Mezei János, Hajdúnánás +36 70 394-2135
Tenyésztő:	 Dr. Kovács István, Debrecen, Böszörményi u.111.
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4950 Bronson SP

Azonosító: Színe: Méretei:
PO040870000 pej 146/155-179-19

Leírása:
A sportpóni tenyésztésben jó 
nevű 4287 Balénó nevű német 
sportpóni méntől származik. Anyja 
a Frisco Lady, amelyik a gyermek 
lovasspotban jó ismert connemara 
kanca volt. Maga a mén koráb-

ban is állt már tenyésztésben a ha-

zai sportpóni minősége javítása ér-
dekében, de elsősorban a díjugrató 
sportban szerzett nevet magának. 

Felállítási helye: Kezes Gabriella, Hódmezővásárhely, Ferenc Károly u. 18.
Tenyésztő: Törökné Kezes Gabriella, Hódmezővásárhely

Sikeres sportkarrierjének vége felé örömteli, hogy újra a tenyésztés felé irányítja a 
tulajdonosa, aki maga is eredményes sportlovas volt. A hazai sportpóni-tenyésztés 
igen nagy érdeke lenne ennek a minden tekintetben tetszetős és jó sportteljesítmé-

nyű ménnek a fokozott használata.
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5020 Tako NF

Azonosító: Színe: Méretei:
IM053142007 fekete 140/148-164-18

Leírása:
Nemes megjelenésű, jó nyakillesztésű és jó felsővonalú sportpóni. Lapockája ter-
jedelmes a rövid alkar viszont behatárolja mozgásának térölelőségét. Hátulsó láb-

munkája ellenben kellően dinamikus.  Nyereg alatti munkában jóval előnyösebben 
ítélhető, mint a küllemi bírálat során.  A szabadonugró folyosóban mutatott teljesít-
ménye is rendkívül meggyőző. Nem csak munkahasználati tulajdonságai kifogásta-

lanok, hanem ebbéli tulajdonságát ivadékaira is örökíti.  Kedvező értékmérő tulaj-
donságaira tekintettel a mén kihasználása a magyar sportpóni tenyésztés alapvető 
érdeke. Remélhetően elősegíti ezt ritkán előforduló szép fekete színe is. Mindezek 
eredményezték azt, hogy 2015. évi korrekciós típusbírálaton a mén tenyésztési en-

gedélye az újabb típusbírálatig meghosszabbításra került.

Felállítási helye: Korb Zsófia, 7400 Kaposvár, Zaranyi u. 2. +36 20 431-9452
Tenyésztő:	 Dr Th. Lieverdink, 7084 BM Breedenbroek, Hollandia
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5451 Mastro’s Gitano

Azonosító: Színe: Méretei:
IM101052013 sötétsárga 151/162-180-19

Leírása:
Apja Hondsrug Don Gregory fekete színű, bottal 137 cm marmagasságú Welsh „B” 
mén. Apai nagyapja Hondsrug Raspoetin, a 2548 Twan welsh „B” ménnek is apja. 
Ez a mén Hollandia legjelentősebb ménjei közé tartozott. Mastro’s Gitano anyja, 
az Amarens nevű, apai ágon angol telivér unoka, legendának számító kanca a hol-
land sportpóni tenyésztésben. Ez az Amarens nevű izabella fakó kanca adta Gitano 
féltestvérét, a 2000-ben született Bodo nevű sárga mént, ami a ménvizsgán ka-

rakterére 9 pontot kapott. Ugróképességét 9,5 ponttal jutalmazták, kiemelve első 
lábának kitűnő technikáját. Galopp jármódját 9,5 ponttal értékelték, 9 pontot ka-

pott a díjlovaglásban érintett tulajdonságaira, és a sportpónikénti alkalmasságára. 
Mastro’s Gitano másik anyai féltestvére a Jarno a ménvizsgán minden értékmérő 
tulajdonságára 9 pontot kapott. Jarno ma Svédországban sportol, viszonylag kevés 
ivadéka ismert eddig. A három legjobb díjló között tartják számon Svédországban. 

Felállítási helye: 
Gebefügi Zsuzsanna, 
Püspökladány  +36 20 469-9898

Tenyésztő:	
Manuela Roscher, Hollandia

Mastro’s Gitano anyai oldalról 
több féltestvére, főleg heréltek jól 
teljesítenek a gyermek lovassport-
ban. Rendelkezésre áll egy kitű-

nő származással rendelkező mén, 
amelyiknek oldalági rokonai elis-

mert sportlovak egy kiemelten lo-

vassport kultúrát teremtett ország-

ban. Ráférne a magyar sportpóni 
előállításra a tudatos tenyésztés, 
hogy olyan sportpónijaink legye-

nek, amelyekre származásukat és 
feltételezhető teljesítményüket il-
letően is fenntartás nélkül ráillik a 
sportpóni megnevezés.
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5573	Sólyom	SP
Azonosító: Színe: Méretei:
IM088242012 szürke 145/152-164-18

Leírása:
Fajtatiszta connemara póni, amelynek már az apja is a hazai spotpóni tenyésztésben 
kapott szerepet. Kitűnő vérmérsékletű, könnyen kezelhető és méretében is ideális 
ennek a hazai szintetikus populációnak fenntartásához, javításához. Készségvizsgá-

ján nagyon jó munkahasználati tulajdonságot mutatott, amihez minden bizonnyal 
hozzájárult egészen jó képzettsége. A küllemi bírálatán kifogásolták izmoltságát, 
amin a munka minden bizonnyal javítani fog. A mén igazi értékét az ivadékai fog-

ják megmutatni és csak remélni lehet, hogy kap annyi kancát, amin a mén képes le-

het bizonyítani. 

Felállítási helye: 
Földes István, Budakalász, 
Meggyfa u. 1. +36 30 326-5664

Tenyésztő:
Domínium 64 Zrt, Ócsa
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5705 Altrido Amy’s Glamour

Azonosító: Színe: Méretei:
IM110832014 pej 145/153-170-18,5

Leírása:
A fiatal mént Hollandiában tenyész-

tették, ahol régóta a sportpóni te-

nyésztés központja van. A mén szár-
mazásában és mértében nagyszerű-

en egyesíti a sportpóni genotípust és 
megjelenést. Ügetése lendületes, tér-
nyerő, vágtája kellően hosszú. Mun-

kakészsége kifejezetten jónak bizo-

nyult, a szabadonugró folyosóban 
meggyőzően teljesített. Nyereg alatt 
is megbízhatóan dolgozik. Mindezen 
tulajdonságai miatt a 2014. évi mén-

vizsgán igen jó benyomást tett a bí-
rálókra.
Fiatal ménről van szó, örökítő ere-

je értelemszerűen nem ismert. Bő-

víti azt a repertoárt, amire a magyar 
sportpóni tenyésztésben jellemzően 
szükség van.

Felállítási helye: 
Iványi Zsigmond, 
8087 Alcsútdoboz, 
Szabadság utca 109. 
+36 70 984-9020

Tenyésztő:
A. Doornbos, VA Beilen, 
Hollandia
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5775 Marsal

Azonosító: Színe: Méretei:
PO100160002 tűzött sárga 143/150-153-16,5

Leírása:
Kifejezetten elegáns, jó másodlagos nemi jellegű, nagyon nemes, kissé tömeghiány-

nyal küzdő sportpóni mén. Fejtűzése, nyakillesztése jó, hatalmas, jól dőlt lapocká-

val rendelkezik.
Könnyen lovagolható, az akadály fölött nagyon precíz mén. Dinamikus mozgása 
egyidejűleg kellő rugalmassággal társul. A készségugrásokon és a szabadonugró 
folyosóban is kifejezetten figyelmes ló benyomását keltette. Szabadonugró folyo-

sóban 130 centiméteres magasságot könnyedén teljesített. Ugróképessége is kivá-

ló. Értékét ivadékainak minősége dönti majd el, de jó örökítőképességére reményt 
adhat, hogy az apai származási oldalon túl az anyai oldalon is meglehetősen hosz-

szú származással rendelkezik.

Felállítási helye: Czirják - Zsuga Zsanett, Hajdúnánás, Vörösmarty utca 
      +36 20 229-0643
Tenyésztő:	 Ádám László,Mezőkövesd



79



80

5884 Lord S

Azonosító: Színe: Méretei:
IM051262016 palomino 148/159-181-19

Leírása:
Sok más kislóhoz hasonlóan holland tenyésztésű ló-

ról van szó, amelyiknek tulajdonos Arie Yom Tov, s 
Pilisjászfaluban az Unikornis Lovardában lelhető fel. 
A mén elsősorban a hazai díjlovagló sportból ismert, 
de tenyésztési engedélye több európai országban is 
van. Ivadékai Németországban kedvelt sportpónik. 
A mén az UNIÓS jogharmonizáció értelmében ka-

pott tenyésztési engedélyt a fajtafenntartással megbí-
zott hazai tenyésztőszervezettől, abban a reményben, 
hogy a spotpóni tenyésztők nem mellőzik ezt a hatal-
mas mozgású, sportban sikeres, imponáló megjelené-

sű és mindenképpen szép színű egyedet.

Felállítási helye:  Arie Yom Tov, Pilisjászfalu, Unikornis Lovarda

Tenyésztő:	 E.K. Schut, NA Groningen, HOL
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Törzskönyvi ellenőrzésben tartott sportpóni
kancák 2017-ben
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