Avelsråd för Firenze 1174 (Florestan I - Donnerhall)
Att välja sto till Firenze är lätt, eftersom han förbättrar i stort sett
allt; exteriör, rörelser, ridbarhet och prestationsförmåga. Framför
allt lämnar han vidare sitt perfekta lynne, temperament och sin
inställning till arbete och umgänge med människor.
Hans härstamning passar också till många blodslinjer. Jag hade
förmånen att lära känna Firenzes morfar Donnerhall ganska ingående när vi under fem år hade vår Dionysos på Grönwohldhof.
Dio hade sin box bredvid Donnerhall. Vänligare och go’are hingst
än Donnerhall får man leta efter och Firenze har blivit likadan att
umgås med.

Härstamningar som passar särskilt bra ihop med Firenze.
Det har visat sig vara extra bra att ha DONNERHALL-blodet två gånger i sin hästs härstamning under
förutsättning att det finns bra fullblod med i bilden. I Firenzes stam finns Furioso xx på fädernet och det
utmärkta fullblodet Aarking xx relativt nära på mödernet. Därför kan man vänta sig att Firenze ger något
alldeles extra bra tillsammans med ston efter De Niro, Dionysos, Danone, Danzas, Don Primero,
Dalwhinnie och andra ston med Donnerhallblod. Dessutom får man in Florestan I i avkomman och det
är inga problem om stona har Florestansöner i sin härstamning, tvärtom.
Min erfarenhet av Florestan I är att han själv har förärvt sig bättre än alla sina söner. Därför är vi så
glada att ha Florestan I direkt i Firenzes stam och kombinationen med Donnerhall + fullblod har visat sig
vara ett lyckokast.
Ston efter HIGHCRUISER (Hohenstein + fullblod) passar mycket bra ihop med Firenze, då man får en
lätt och typstark individ med mycket bra exteriör, bra rörelser och hög ridbarhet. Man säkrar en modern,
trygg prestationshäst.
Ston efter QUATERBACK passar också mycket bra eftersom man tillför lätthet och ädelhet från Firenze
och ett fint temperament.
Har man en BRA, SVENSK STOSTAM och vill ”modernisera” avkomman lite, d.v.s. få en mera högställd
och långbent individ, passar Firenze utmärkt. Många av dessa stostammar lämnar ofta mycket energiska,
ibland lite väl heta, avkommor. Firenze har perfekt arbetslust men är ändå lugn, orädd och avspänd och
kan hjälpa till att ge en avkomma med utmärkt temperament, tillsammans med typförbättringen.
På ston med WELTMEYER-blod bör Firenze tillföra lätthet (typförbättring), ökad ridbarhet och mera lyft
i frambensrörelserna, liksom på ston med HOHENSTEIN-blod.
På ston med HOLLÄNDSKA härstamningar bör Firenze tillföra ökad ridbarhet, avspändhet och inre ro.
Eftersom Firenze har två världselithingstar plus ett utmärkt fullblod i sitt Elitmöderne, ger han maximal
säkerhet i ditt avelsarbete. Studera gärna filmerna på honom samt bilderna på hans avkommor.

Välkommen att ringa och berätta om ditt sto!
PS. ”Firren” hade 7,93 i hoppning i sitt tyska 30-dagarsprov. Hans galoppförmåga är mycket stor och så viktig
som dressyren blivit inom fälttävlanssporten, är han intressant även för den aveln. Han har redan i ZeeWrench en
Breedersvinnare i fälttävlan.

