Astutustiedot:
Salmiakki Poika astuu Kylämäen Hevostilalla
Marttilassa. Varausmaksu 200 e. Astutusmaksu
460 e (sis. kiimakontrollit, siemennykset ja tiineystarkastukset). Ei siirtoja. Varsamaksu 500 e (kaikki
hinnat sis alv 24%).
Tiedustelut: ja ennakkovaraukset:
Pirja Sulkumäki 040 707 3418,
pirja.sulkumaki@navalanratsutalli.fi
Siementilaukset: Kylämäen siittola/
Elina Kylämäki 044 484 5800

Rekisterinumero: 1316-06R
Syntynyt: 11.5.2006
Kasvattaja: Johanna Pelli
Omistaja: Navalan Ratsutalli Tmi
Väri: musta
Tuntomerkit: ei merkkejä
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YPÄJÄ 28.1.2014, SUUNTA R, II PALKINTO
Mitat: säkäkorkeus 160 cm, lautaskorkeus 159 cm, vartalon pituus 165 cm, rinnan leveys 50 cm, rinnan ympärys
190 cm, lautasen leveys 56 cm, etusäären ympärys 22,5
cm, kuntoluokka 4+.
Näyttelypisteet (suuntariippuvaisia): luonne 8, liikkeet
7, estekoe 7, ratsastettavuus 8, käyttöpisteet 30. Tyyppi
8, runko 7, jalka-asennot 7, jalkojen terveys 7, kaviot 9,
rakennepisteet 38. Kouluratsastuskoe 67,60 %.
Lausunto: Hyvät tyypit, pitkä pyöreä runko, hieman
raskas pää, ylhäälle asettuva ihrakaula, piirteetön lyhyt
säkä, pitkä lanne, loiva lautanen, kapenevat lyhyet
reidet. Hyväluiset jalat, etujalat sapelihakuiset ja niissä
taittuneet varvasakselit, takajalat melko hyväasentoiset, leveät takasääret. Pyöreät, laajat, leveäkantaiset
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kaviot (tilsakumit). Etujalkojen liikkeet ahtaat käynnissä,
epävakaa kinner, irtonainen käynti ja hyvä yliastunta.
Etujalkojen liikkeet melovat ja takajalkojen liikkeet suorat
juostessa, pitkä matala ravi. Estekoe 7: hyvä selkätekniikka ja etujalkojen tekniikka, takajalat jäävät roikkumaan
(voimattomat). Askellajit, käynti 6: ajoittain passivivahteista, rentoutuessaan tahti paranee, melko pitkä askel,
ravi 7: tahdikasta ja rentoa, saisi olla energisempää ja
jäntevämpää, laukka 8: erittäin tahdikasta ja isoa, saisi
kantaa paremmin takaa ja liikkua paremmin ylämäkeen.
Ratsastettavuus: kuolaintuntumaan ja apuihin reagoiminen vaihtelee, hieman vino, laukassa hyvä tasapaino,
hevonen on tehtävien tasalla. Luonne: melko yhteistyöhaluinen, ajoittain keskittymisongelmia, eteenpäinpyrkimys epätasaista.
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Esittely:
Salmiakki Poika on erisukuinen suorittajaori, jolla on
laajat ja joustavat liikkeet. Sen isä on Onnipoika (L3
I), jonka siemen on yhtenä harvoista hyväksytty
suomenhevosten geenipankkiin. Emä A.T. Pikku-Laku on kantakirjattu P-suunnalle 40 rakennepisteellä.
Emänemä Tosi-Musta on jälkeläispalkittu, ja kaikki
sen neljä jälkeläistä on kantakirjattu. Salmiakki Poika
kilpailee kouluratsastuksessa kansallisella tasolla,
sen lisäksi se hyppää mielellään myös esteitä sekä
vetää kärryjä. Ori on geenitestattu ja on homotsygootti mustan värin suhteen, eli tulee jättämään
vain mustajouhisia jälkeläisiä.
Saavutukset:
- 2009 Tamma- ja varsanäyttely Vermo
I-palkinto: 8-8-8-8-9-8, NP
- 2010 Nuorten suomenhevosten
laatuarvostelu Ypäjä, 3/25
- 2011 Nuorten suomenhevosten
laatuarvostelu Ypäjä, 9/47
- 2015 Kelmi Cupin voitto
- 2017 Satula.com Prestige Cupin voitto
- 2016-2017 Tulokset ja sijoitukset kouluratsastuksessa III- ja IV-tasolla (64 % tai yli) oikeuttivat
kantakirjaluokan korottamiseen I-palkinnoksi.
Jälkeläiset:
Salmiakki Pojalla on tällä hetkellä 14 jälkeläistä, joista vanhimmat 4-vuotiaita. Jälkeläiset ovat luonteeltaan rohkeita, sosiaalisia ja helppoja käsitellä. Mikki
jättää varsoilleen kompaktia rakennetta, järeää jalkojen luustoa sekä joustavia liikkeitä. Vanhimmat
varsat osallistuivat viime vuonna laatuarvostelukarsintoihin, ja monet jälkeläisistä ovat pärjänneet
myös mukavasti Hippoksen näyttelyissä, (mm.
Lakritsi Poika, Hurjan Sukulaku, Merkillinen Pella,
Salmiakki Sisu, II-palkinto). Kesäksi 2019 odotetaan
syntyväksi 12 jälkeläistä.
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