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Beskrivelse
Alpakka Gausdal Bergseng har i samarbeid med Ambersun Alpacas i Australia importert vår
første avlshingst: Ambersun Pure Adrenalin. Han er født i november 2011 og hans far er
Ambersun Gladiator ET. Moren er Ambersun Gratitude. Vi synes han har en eksepsjonell
god holdning, flott kroppsygning og veldig fin personlighet. Fleecen er tett, har lav micron, en
høyfrekvent crimp og er tydelig organisert i bunter. Pure Adrenalin har Solid White i
stamtavlen på begge sider. På morsiden kjente hingster som Ambersun Peruvian Achilles,
Jolimont Warrior og Peruvian Auzengate. På farsiden er kjente navn som Ambersun
Peruvian Provocateur og EP Cambridge Peruvian Spartacus. Vår ambisjon med kjøpet er at
han skal løfte oss et nivå eller to i avlsarbeidet, noe vi har god tro på at vil skje. Ambersun
Alpacas ble etablert i 1992 og er i dag en av verdens største og mest suksessrike
alpakkaoppdrettere med over 1200 alpakkaer i flokken.
Pure Adrenalin har flere gode plasseringer fra utstillinger i Australia, blant annet: Reserve
Champion junior male, Stratalbyn 2012 og andreplass junior male, Alpacafest Hamilton
2012. Foreldrene Ambersun Gratitude og Ambersun Gladiator har også gode showresultater.
Faren Gladiator er født i 2009 men har likevel rukket å lage utstillingsvinnere som da er Pure
Adrenalins halvsøsken: Ambersun Solace, Ambersun Beyond Imignation, Ambersun
Debonaire og Ambersun Pure Exception. Pure Exception ble kåret til Supreme Champion på
Australian Alpaca Association National Show i september 2014.

Data
Født: 7. november 2011.
Farge: Solid White.
Mor: Ambersun Gratitude SW
Far: Ambersun Gladiator ET SW
Fiberverdier ved første klipp: Micron=16,4 mic/SD=3,5 mic/CV=21,5 %.
Fiberen er veldig tett, høyfrekvent crimp og tydelig organisert.
Reserve Champion Junior Male Strathalbyn 2012.
Meget flott kroppsbygning og veldig fin personlighet.
Proven. De første avkommene ble født I 2016. Se bilder nedenfor.
Halvbror til Supreme Champion Huacaya Australian National Show 2014: Ambersun Pure
Exception.
Dette er en gutt som har tre legendariske hingster i sin stamtavle: Auzengate, Warrior og
Spartacus.
Priser: Avhengig av antall hopper som bedekkes. Ta kontakt for tilbud.
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Betingelser
Vi kan ta imot hopper eller kjøre hingsten til hoppene. Da mot en rimelig kjøregodtgjørelse.
Ta kontakt for ønsker.
Hvis hoppene (mer en en) skal stå hos oss lager vi en egen innhegning for hver besøkende
flokk. Vi blander ikke dyrene. Bedekning på nøytral grunn. Bra for dere og bra for oss.
Ved bedekning på gården må hoppene minst være hos oss til de har spyttet og avvist
hingsten minst to ganger. Dette kan ta opp til 8 uker.
Vi garanterer for levende født cria inntil 48 timer. Hvis hoppa ikke blir drektig, kaster eller får
dødfødt cria, tilbyr vi ny bedekning av valgfri hoppe året etter. Det tas forbehold om at
hingstens er tilgjengelig.
Hoppene må på alle måter være friske og i godt hold. Regime for bekjempelse av ormer,
snyltere og parasitter må fremvises.
Hoppa bedekkes på eiers eget ansvar og risiko.
Alle kostnader i forbindelse med uforutsette hendelser må dekkes av hoppenes eier.
Bedekninger, spyttesting, kost og losji er inkludert i prisen.
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Stamtavle:

Se også Norsk Alpakkaregister
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Avkom 2016
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