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Kanonerbjudande!! 
V i  b j u d e r  p å  h i n g s t e n !  

Vi vill inte att det ska svida i börsen 

när du betäcker ditt sto. Vi tycker att 

våra hingstar är så bra och vet att de 

kan förbättra aveln så vi vill gärna att 

de får fler avkommor. Därför lämnar vi 

en generös fölgaranti och skippar 

dräktighets- och fölavgifter. Du slipper 

dessutom alla seminavgifter eftersom 

hingstarna helst gör sitt jobb själva. 

Du betalar egentligen bara för vårt 

arbete när du använder våra hingstar. 

Våra låga avgifter ger dig ett 

kostnadseffektivt alternativ som låter 

dig avla med beprövade hingstar av 

hög kvalitet. Och det svider väl inte? 

Språngavgifter 2012 (inkl moms) 

Gorron XV 4500 SEK 

Orchard d’Avranches 2800 SEK 

Ceulan Lieutenant 2250 SEK 

Klingahingst 

Seminstation 

Klinga Gård Teknik AB 

Ingela och Claes Ekelund  

Klinga Gård 1008, 264 91 KLIPPAN 

0435 130 33, 073 20 130 33 

För mer information om hingstarna;  

ring oss gärna eller läs på 

www.klinga.se 

Bra hingstar!

Bra villkor!

Fölgaranti!  
 

Ring oss idag!

073-20 130 33 

Välkommen 

till  

Klinga 
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Ceulan 
Lieutenant  

Welsh Mountain 
*1999 Mbr Mkh 119 cm 

e Yaverland Nero-Synod Captain 
 

Godkänd i Sverige och UK 
 

Ceulan Lieutenant är den mest 
förtjusande lille gentlemannen vi har i 
stallet. Han må vara minst men vet att 
vänligt men bestämt hävda sig. Ceulan 
Lieutenant är inkörd och rör sig mycket 
trevligt framför vagnen där han visar 
både tryck och temperament. Ceulan 
Lieutenant är utställningsmeriterad, 
korrekt och rastypisk. Ceulan 
Lieutenant   är uppfödd av en kunnig 
avelsprofil, och är resultatet av en 
spännande mix mellan Wales bästa 
blodslinjer. eftertraktade internationellt. 
Flera bröder är rankade som 
topphingstar, både i Holland och USA. 
Ceulan Lieutenant har verkat som 
avelshingst på det anrika och berömda 
Twyford Stud och visat sig vara en god 
förärvare. Ceulan Lieutenant har 
lämnat flera avkommor i Storbritannien 
som är utställningsmeriterade. 

Orchard 
d‘Avranches 

 

NWR 

*1988 Mbr  Mkh 150 cm 

e Vita Nova’s Golden Boris-Cocky Dundas** 

Godkänd i Sverige, Holland o Tyskland 

Preferent, Prestatie 
 

 

Top of the line - en levande legend! En av 
Hollands mest förärvningssäkra och väl-
kända ridponnyhingstar! D’Avranches 
mödernelinje är dominerande i NWR-
rasen och lämnar ständigt nya 
toppindivider. Själv är D’Avranches 
obesegrad år efter år vid de holländska 
hingstpremieringarna. Han är far till runt 
630 avkommor, meriterade avkommor i 
sport och avel finns i EU, USA o Kanada. 
D’Avranches  är själv  en trevlig och 
vänlig gammal hingst, klok som få. Han 
rids inte längre, men rörde sig lätt och 
bogfritt även under sadel. D’Avranches är 
en värdefull typförbättrare som lämnar föl 
av den moderna högställda, rörliga typen. 
D’Avranches är en fin representant för 
det ledande Orchard-stuteriet och vi är 
mycket stolta över att ha honom i vårt stall!  

 

Gorron XV   

PRE  
*1994 Skimmel Mkh 166 cm 

e Fertil– Pestillo-Jerezano XXI  

Godkänd i Sverige och Spanien 

 

En fantastisk häst! Snällare än snäll men 
en riktig dramatiker som ser till att han 
alltid står mitt på scenen, tuffare än tuff på 
ytan men ack så godmodig och 
ambitiösare än de flesta! Lyssnar, läser 
minsta signal och bjuder på allt han kan. 
Gorron XV är avelsvärderad både av 
spanska och svenska domare. Han är 
utställnings- och tävlingsmeriterad, 
utbildad till GP. Gorron XV är sund och 
hållbar, stor och korrekt med rörelser klart 
över snittet för rasen. Han har mycket 
hingstkaraktär, mod, kapacitet och 
utstrålning. Hans stora ridbarhet skänker 
glädje och harmoni åt varje ryttarstund i 
sadeln. Gorron XV har hög 
dräktighetsprocent och präglar sina 
avkommor tydligt. De blir korrekta, rörliga 
och får sin fars fina lynne. 

 

Gorron XV - Kungen av Klinga!  
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