
Brennir frá Efri-Fitjum  - IS2008155050  
F: IS2002187812 Krákur frá Blesastöðum 8,24-8,40=8,34, 1.pr. f. afk., 9,5 f. tölt 
FF: IS1996187336 Töfri frá Kjartansstöðum, 8,29-8,55=8,45, 9,5 for tölt 
FMF: IS1973135980 Gáski frá Hofsstöðum, Ærespræmie for afkom 
M: IS1995255418 Ballerína frá Grafarkoti, 8,04-8,29=8,19, Ærespr. for afkom 
MF: IS1984165010 Baldur frá Bakka, 1. pr. for afkom, VM-vinder i 5-gang (99) 
MMF: IS1981157025 Kjarval frá Sauðárkróki, Ærespræmie for afkom  

 

 

 

 

Letbygget og harmonisk hingst med store 
smidige bevægelser, taktfaste og godt 
adskilte gangarter og god vilje med et 
nemt og samarbejdsvilligt sind. 8,50 for 
rideeg. som 5-åring uden svage punkter. 
Kåret med 1.pr. som 4-åring med 8,5 for 
tölt og pas. Særdeles stærk afstamning. 

5-års kåring:  
Farve: 2500 Sortbrun uden aftegn, Mål: 142-133-139-62-145 
Bygning: 8,0 - 8,0 - 9,0 - 8,0 - 7,0 - 7,5 - 9,5 - 7,5 = 8,09 
Rideegenskaber: 8,50 
Tölt  8.5  Taktren - Lange skridt - Smidig  
Trav  8.5  God fart - Lange skridt  
Pas  8.5  Lange skridt 
Galop  8.5  Godt svæv - Taktren  
Vilje og sind 8.5  Samarbejdsvillig  
Form u. rytter 8.5  Store bevægelser  
Skridt  8.5  Taktren - Lange skridt  
I alt: 8,34  Langsom tölt: 8,5      Arbejdsgalop: 8,0 
 

Brennir har en helt fantastisk stærk og avlssikker afstamning, 
hvor man bl.a. finder ældre tophingste som Baldur frá Bakka og 
Gáski 920 og Kjarval 1025. Faderen Krákur er afkomskåret med 
1. præmie og er kendt som en af de hingste i Island, der avler 
den absolut bedste tölt. Uddrag fra domsord: ”Krákur giver 
fremragende tölt, smidig, rummelig, taktsikker og med store 
bevægelser og skridtlængde. Trav er taktsikkert med stor 
skridtlængde og bevægelse. Galop er smidig og med høj aktion. 
Afkommene er overvejende 4-gængere, men afkom med god pas 
findes i gruppen. Krákurs afkom er meget villige og vågne og 
bærer sig godt med højt benløft. Krákur giver langbenede og 
letbyggede afkom med fremragende tölt og stort benløft.” 
 

Moderen Ballerína er afkomskåret med ærespræmie. 6 ud af 7 
kårede afkom har 1.præmie. Gns. (7 afk.): 8,09-8,29=8,21. 
Eksempelvis er 5-gangsvinderen fra WorldToelt 2017 Bassi frá 
Efri-Fitjum efter Ballerína. Uddrag fra domsord: ”Ballerína avler 
meget god tölt, rummelig og med stor skridtlængde og god 
rummelighed i trav. De fleste afkom har betydelig kapacitet i pas 
og rummelig galop med godt stræk. Afkommene har energisk 
vilje, stor udstråling og store bevægelser. Ballerína frá 
Grafarkoti avler velrejste og rummelige afkom med store 
bevægelser og kapacitet.” 
 

Bedækning 2017: 
Brennir bedækker i stod på Stutteri Søtofte, nord for 
Ringsted fra 25. juni 2017. 
Kontakt: Laila & Asser Olsen, Tlf. 5780 1614/2046 5614 
E-mail: asser@post12.tele.dk 


