
DENNIKSEN SUKUSELVITYS 

EMÄ Dancir Hexen eli Dance oli Hex Sporthorsesin kuvan kaunis trakehnerkasvatti. Upea musta tamma 

oli Sonjan, eli Denniksen kasvattajan, omistuksessa ja hän kisasi tammalla menestyksekkäästi koulurat-

sastuksessa. Pääosassa Dance kilpaili GP-luokissa, mutta sen lisäksi myös Intermediate II luokissa. Tam-

ma palkittiin kouluratsastusjaoksen tilaisuudessa KRJ-II palkinnolla. Sonja käytti Dancea kohtalaisen ah-

kerasti jalostuksessa, ja tästä syystä tammalla onkin viisi varsaa. Kaikki Dancen varsoista ovat emänsä 

tavoin toimineet taitavina kouluratsuina, jotkut jopa emäänsäkin paremmin. Dance päästettiin vehreämmil-

le laitumille vuonna 2018.  

EMÄNEMÄ Rosenhof Dana eli Dana on Rosenhofin kasvatti, jonka omistaa Viivuska. Diivailija Dana 

asustelee Wideyardin tallilla, jossa tammalla on kisattu ahkarasti kouluratsastuskilpailuissa. Ratsastaessa 

tamma on mielyttämisen haluinen ja esittelee mieluusti upeita liikkeitään. Kaikesta päätellen Dana on siis 

melkoisen taitava kouluratsu. Tammalle on myönnetty KRJ-II palkinto. Lisäksi Dana on ansainnut ratsuhe-

vosten laatuarvostelusta First Champion -arvonimen 66,667 prosentilla maaliskuussa 2018. Dana on kol-

men trakehnerin emä. Koko kolmikko on perinyt emänsä mahtipontiset kouluratsun liikkeet, millä on help-

po lunastaa palkintoja vaativissakin kouluratsastusluokissa. 

EMÄNISÄ Rosenhof Konrad eli Konna on mitä upein ilmestys. Ei ihme että pikimusta ori pärjäsi koulukiso-

jen lisäksi myös näyttelyissä. Konna on Rosenhofin kasvatti, joka päätyi ensin Katille kisailemaan Vaativa 

B tason koululuokissa, mutta lopulta myös GP-tasolla. Katilta ori muutti Siiri K:lle Chaumontiin, jossa ori 

menestyi paitsi kilpailuissa, myös laatuarvosteluissa sekä näyttelyissä. Konna palkittiin VIR MVA Ch arvo-

nimellä näyttelyiden saralta. Kouluratsujen laatuarvostelusta käteen jäi KRJ-I palkinto, mutta tämän lisäksi 

Konna kantakirjattiin KTK-II palkinnolla. Konna on herkkä ja luonteikas ori, mutta myös näyttävä koulurat-

su. Oria käytettiin jalostuksessa, ja siksipäs Konna on kuuden varsan ylpeä isä. On syytäkin olla ylpeä, 

sillä varsat ovat menestyneet loistavasti kisakentillä, mutta sen lisäksi myös näyttelykehissä. 

ISÄ Rock & Rio Wolf eli Riro oli Hukkapuron upea FWB-kasvatti, joka muutti kasvattajalta suoraa Sonjalle 

kisailemaan Grand Prix luokissa kouluratsastuksessa. Riro oli hyvin ylpeä, eikä orilta potentiaalia puuttu-

nut. Orilla oli mitä upein tummanrautias väritys. Kauniin värityksensä lisäksi Riro erottui tahdikkailla liikkeil-

lään, joista oikein paistoi orin isoego. Riroa ei sen kummoisemmin hyödynnetty jalostuksessa, mutta ori 

saattoi Sonjan talliin kaksi upeaa tammavarsaa. Riro on laukannut vehreämmille laitumille kotitallillaan 

Kultahuiskussa vuoden 2018 kesäkuussa. 

ISÄNEMÄ Serellenders Lavender Jade eli Jade oli Suomessa syntynyt ruunikonkimo suomalainen puoli-

verinen. Jaden kasvattajana toimi Serellenders siittola, josta tamma sai nimensä eteen kasvattajaliitteen. 

Jade asusteli koko elämänsä omistajansa Otterleyn tallilla Hukkapurossa. Tammalla oli hauskan pyöreäh-

kö runko ja vankat jalat. Tamman kanssa kilpailtiin Grand Prix tasolla kouluratsastuksessa, ja Jade me-

nestyikin kilpailuissa kohtalaisen hyvin. Jadea ei hyödynnetty jalostuksessa, mutta tammalla on kuitenkin 

yksi varsa, Riro. Ruunikonkimo sanoi hyvästit maalliselle elolle vuoden 2019 tammikuussa. 

ISÄNISÄ Serellenders Blurryface eli Blurry oli Serellenders siittolan komea kasvatti. Blurrylla oli upea kiil-

tävä karva, jota rautiaan orin väritys korosti mainiosti. Orin upea rakenne huomattiin lokakuun kantakir-

jaustilaisuudessa vuonna 2017, kun ori palkittiin KTK-I palkinnolla. Blurry asusteli Hukkapurossa Otterlyn 

kouluratsuna. Ori oli myös mainio kouluratsu, ja sitä tietysti todistaa se, että Blurry menestyi loistavasti GP

-tason kouluratsastuskilpailuissa. Blurryä ei kaiken menestyksensä jälkeen kuitenkaan hyödynnetty jalos-

tuksessa, vaan Blurryn ainoa varsa on orin ja Jaden rakkaudenhedelmä Riro. Ori laukkasi Jaden kanssa 

samaan aikaan ikivihreille niityille vuoden 2019 tammikuussa. 


