Smartie sluttede sæsonen 2003 helt i top på verdensplan for Paint Horses!

APHA OPEN HONOR ROLL AWARD
as NUMBER NINE IN THE APHA as AGED HALTER STALLIONS

Smartie sluttede år 2003 på en 9. plads på verdensranglisten for American Paint Horses.
Kan i huske vi flere gange i løbet af efteråret 2003 skrev om vores 4-årige unghingst
Gamblers Tosmarttocut?
Han opnåede en Bronze medalje i Open Halter Stallions ved Euromesterskaberne for
Amerikanske Paint Horses i Aachen i Tyskland.
Han fik som den første danske hest en fin titel fra moderforbundet APHA i USA, nemlig et
APHA CHAMPIONAT.
Han sluttede året med at hente to guldmedaljer hjem ved Danmarks mesterskaberne for
Paint Horses, som foregik på Ikast Ridecenter.
Alle disse præstationer, samt alle de mange andre placeringer han i 2003 hentede i både
ind- og udland, gav ham sammenlagt så mange points, at han nu igen har modtaget en
fornem pris fra moderforbundet i USA.
Nu er alle points for hele året 2003 endelig gjort op, for det totale antal Paint heste over
hele verden. Og nu viser det sig, at Smartie faktisk har placeret sig som en flot nummer 9

(altså i hele verden!), blandt samtlige Paint hingste i klassen for 4 årige og ældre hingste, i
disciplinen Open Halter. Så nu kan han vist ikke opnå større præstationer i sin
showkarriere.
Denne sidste anerkendelse kom da også helt bag på os.
En Dansk avlet hest placeret på Top Ti listen over hele verdens bestand af Paint hingste,
det var meget mere end vi turde tro på.
Vi har netop nu modtaget beviset herfor: et flot ”Honor Roll” certificat fra the American
Paint Horse Association i USA, som selvfølgelig bliver hængt op i stuen, ved siden af alle
de mange andre trofæer det er blevet til med vores heste i årenes løb.
Smartie er nu gået i avlen, idet der har været en hel del interesse fra bl.a. undenlandske
hoppe ejere.
Han har i år fået lov at nyde sin avls sæson herhjemme på stutteriet.
Så må vi jo se hvad fremtiden bringer for vores verdensstjerne

Open Honor Roll
4 And Older Halter Stallions
Rank

Horse - Owner

Points

1.

Mister Magnificent
Patricia Hubbard

103

2.

Kid In Color
Kid In Color Group

55

3.

Hint Of Impression
Add Reese

44

4.

Too Many Cuervos
Jeff Or Tiffany Weaver

42

5.

Bc Ultimate Roulette
Bruce And Chris Fawson

25

5.

Hot Scotch Mister
Jill & Charles Stanton

25

5.

Mr Painted Conclusion
Larry Joe Moore

25

5.

Silver Elite
Carrie Moore

25

9.

Gamblers Tosmarttocut
Viggo And Annette Mortensen

20

10.

Awesome Mr Conclusion
Charlie &/or Cathy A Sasser

19

10.

Inconclusive Dream
Ray Mackie

19

