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GALLAGHER  

Gallagher is een zoon van wereldkampioen Glamourdale, wiens palmares in de sport inmiddels 
indrukwekkend is. Kampioen van de hengstenkeuring in 2014, finalist in de PAVO cup, en 
wereldkampioen als 7-jarige op het WK jonge dressuurpaarden. Met vast partner Charlotte Fry werd 
Glamourdale in 2022 Wereldkampioen dressuur in Denemarken. 
De stam van Gallagher is merrielijn 91. In de directe moederlijn zien we verschillende Lichte tour 
dressuurpaarden, en springpaarden tot 1.60m niveau. Moeder Uradea keur preferent is Z1-dressuur 
en bracht eerder de KWPN goedgekeurde hengst Kevin (v. Dreamboy) 

 
Vader Glamourdale (v. Lord Leatherdale) Grand Prix 
Glamourdale, de kersverse wereldkampioen Grand Prix dressuur van 2022, is bezig om een legende 
te worden. Hij was al wereldkampioen 5 en 6-jarigen met een 10 voor de galop. Hij begint ook via zijn 
zonen een stempel te drukken. Inmiddels bij verschillende stamboeken meer dan 20 goedgekeurde 
zonen. Zijn NRPS goedgekeurde zonen zijn Gladiator (2015), Glamour van het Anjershof (2017) en 
Guinness (2017). 
MV Kennedy (v. Ferro preferent) Lichte tour 
De bloedopbouw van Kennedy doet verwachten dat zijn nafok veelzijdig is. Hij heeft verschillende 
Grand Prix dressuurpaarden gebracht en ook enkele 1.60m springpaarden. Hij staat te boek als de 
vader van Uptown, winnaar PAVO Cup, en de NRPS-hengst Playboy. 
MVV Highline (v. Sit This One Out xx) Z1 dressuur 
Highline gaf veel fijne gebruikspaarden, veelal geschikt voor alle disciplines. Hij bracht internationale 
spring- en dressuurpaarden zoals Norman van Patrick van der Meer maar ook meerdere 
(inter)nationale eventers, waaronder CCI5* Woody van Georgie Spence. Highline komt uit de 
bekende Holsteiner merriestam 474. Moeder Diancara stamt af van de keur preferente 
prestatiemerrie Zancara (v. Nimmerdor), de volle zus van de internationale springhengst en NRPS ggk 
N-Aldato en moeder van de hengsten Great Pleasure en Montreal. 

 
Moeder: Uradea keur preferent (2001, v. Kennedy) Z1 dressuur 
Heeft elf nakomelingen gebracht, waarvan een elite en twee voorl. keurmerries. Ze is de moeder van 
de KWPN goedgekeurde hengst Kevin (v. Dreamboy) en de Nationaal Kampioen van het NRPS Lynn 
voorl. keur (v. Forty) in 2021. De hengst Kevin is Z2-dressuur en zijn volle zus Jurandea Z1-dressuur. 
MM: Narada keur (1995, v. Highline) L1 dressuur 
Narada bracht vier nakomelingen. Naast bovenstaande merrie de voorlopig keur pref prest merrie 
Trendy (v. Kennedy), M1 dressuur, en het 1.35m springpaard Vitano (v. Hemmingway). Dochter 
Trendy bracht een 1.60m springpaard (v. Unaniem), een Lichte Tour paard (v. Dreamboy) en een ZZ 
licht dressuurpaard (v. Feel Good).  
MMM: Jintha voorl. keur pref prest (v. Ulft)  
Heeft elf nakomelingen. Naast bovenstaande merrie heeft zij nog twee stermerries gegeven. In de 
sport heeft ze het Inter I-dressuurpaard Amador (v. Casantos), een ZZ-L-paard v. Dutch Dormello, een 
Z-dressuurpaard v. Goodtimes en een 1.40m-springpaard v. Cantos gebracht. Volle broer van Jintha is 
het Grand Prix dressuurpaard Derris. 
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