
דוח מצטבר אקסטרים קאובוי 2021

אליפות01/04/2122/04/2117/06/2126/08/2110/09/21בעליםחווהHorse Nameסוסמס סוסמתחרהמקצה
מצטבר 

עד כה

15141544אגבריה אמלחוות RazzaliBRרזאלי2027אגבריה אמלאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

14151140קנטי אילאילחוות דאבל קייBlues Olenaבלוז אולינה1653ליפשיץ בןאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

13111034וקנין עינבחוות רגשLightning Stormברק2035וקנין עינבאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

1191434ניידרמן שיחוות הורןRuff Gun Rascalרף גאן רסקל1985ניידרמן שיאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

121325טלומק שחם הילהמועדון רוכבי ורד הגלילShay Shahamשי שחם1795טלומק שחם הילהאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

10515לוי רמהחוות שירהMaliboמאליבו1478ניידרמן שיאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

1313גוטרמן רקפתמועדון  CD Chic With TimeLD-Trainingסידי צ'יק ווית' טיים (סידי)1628שכטמן שרוןאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

1212חליחל וולידחוות הרי יהודהMS jimmy chulasמיסטר ג'ימי צ'ולס2116חליחל וולידאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

1212קוסקס נתנאלרטורנוJoyג'וי2098שוראקי נעמיאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

1010גרוזמן יוסיחוות רגשDoraדורה2077הרשקו שרוןאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

99קוסקס נתנאלרטורנוOleva Darin Chicאולבה דארין צ'יק  (פטרה)1929שוראקי נעמיאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

88יצחק אהרוןרטורנוג'וקר ( נו ברנדון דיס ליידי)1363יצחק אהרוןאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

88קוסקס נתנאלרטורנוDekeדקל2099נחום נחיאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

77הרשקו שרוןחוות רגשArielאריאל2117וקנין עינבאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

66הרשקו שרוןחוות רגשFifty badger docסופיה2100הרשקו שרוןאקסטרים קאובוי פתוח מוגבל

0

0

13101134קוסקס נתנאלרטורנוOleva Darin Chicאולבה דארין צ'יק  (פטרה)1929קוסקס נתנאלאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

1415433קוסקס נתנאלרטורנוMagnumמגנום (מגי)2038קוסקס נתנאלאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

1112528ניידרמן שיחוות הורןRuff Gun Rascalרף גאן רסקל1985ניידרמן שיאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

1081028קנטי אילאילחוות דאבל קייBlues Olenaבלוז אולינה1653ליפשיץ בןאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

0131225אגבריה אמלחוות RazzaliBRרזאלי2027אגבריה אמלאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

1211225וקנין עינבחוות רגשLightning Stormברק2035וקנין עינבאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

14923דניאל מטרחוות נוף גלבועDilenדילן1843דניאל מטראקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

15621סורקין אנהחוות GrandY.D.Hגראנד1275דקל יוסיאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

1515קול אשירמועדון  Castom Jec DiamondLD-Trainingקסטום ג'ק דיאמונד1841קול אשיראקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

1414קול אשירמועדון  Rooster Like a DiamondLD-Trainingרוסטר לייק א דיימונד (קסטומון1835קול אשיראקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

95014דקניט הרבימועדון רוכבי ורד הגלילKachina Misty Comandקאצ'ינה מיסטי קומנד (מסי1010דקניט דניאלאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

7714קוסקס נתנאלרטורנוDubiדובי2097קוסקס נתנאלאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

1313גוטרמן רקפתמועדון  Docs Star BenzLD-Trainingדוקס סטאר בנז (דילן)1896קול אשיראקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

8412לוי רמהחוות שירהMaliboמאליבו1478ניידרמן שיאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

99טלומק שחם הילהמועדון רוכבי ורד הגלילShay Shahamשי שחם1795טלומק שחם הילהאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

88דובובסקי ליאורמועדון  TristanLD-Trainingטריסטן1846ברם אביעדאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

66גרוזמן יוסיחוות רגשDoraדורה2077הרשקו שרוןאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

314מרק נוהחוות ירדןJonnyג'וני2070פלטקביץ סוףאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

33קוסקס נתנאלרטורנוDekeדקל2099נחום נחיאקסטרים קאובוי פתוח התאחדות

22פז אלהחוות דאבל קייGalvanize Blueגלונייז בלו (גרולי)2033דניאל מטראקסטרים קאובוי פתוח התאחדות
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13151341קוסקס נתנאלרטורנוDubiדובי2097קוסקס נתנאלאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

1214632וקנין עינבחוות רגשLightning Stormברק2035וקנין עינבאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

781227דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילEithanאיתן1141דקניט דניאלאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

151025קוסקס נתנאלרטורנוJoyג'וי2098קוסקס נתנאלאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

115521יעקבי עינבחוות היוצרים הפועל מטה אשרNB MR gun colonelקולונל2096יעקבי דגןאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

101121הרשקו שרוןחוות רגשFifty badger docסופיה2100הרשקו שרוןאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

91120דקל יוסיחוות AkitoY.D.Hאקיטו2030דקל יוסיאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

14620גרוזמן יוסיחוות רגשDoraדורה2077גרוזמן יוסיאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

512118דקניט הרבימועדון רוכבי ורד הגלילKachina Misty Comandקאצ'ינה מיסטי קומנד (מסי1010דקניט דניאלאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

60915קנטי אילאילחוות דאבל קייDalton Whizדלתון וויז1462ליפשיץ בןאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

1515קול אשירמועדון  AK Flashy Diamond (Jackie)LD-Trainingאיי קיי פלאשי דימונד (ג'קי2068קול אשיראקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

1414גוטרמן רקפתמועדון  Docs Star BenzLD-Trainingדוקס סטאר בנז (דילן)1896קול אשיראקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

7714חליחל וולידחוות הרי יהודהMS jimmy chulasמיסטר ג'ימי צ'ולס2116חליחל וולידאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

13013מרק נוהחוות ירדןJonnyג'וני2070פלטקביץ סוףאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

1010גנץ אמירמועדון  Smart RicolenaLD-Trainingסמארט ריקו לנה1820ברם אביעדאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

99הרשקו שרוןחוות רגשShementul Bagaboomשמנטול באגאבום1403הרשקו שרוןאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

808שביט איתיחוות לוקסוסStar little whimpyסטאר ליטל ווימפי (בייגלה)1155חטיב מג'דיאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

88עזריה הדסהמועדון  AmarraLD-Trainingאמארה2140קול אשיראקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

44דקל יוסיחוות BarakY.D.Hסילבר (ברק)2106דקל יוסיאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

44הרשקו שרוןחוות רגשArielאריאל2117כדורי מיכלאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

044אגבריה אמלחוות QamarBRקמאר2118אגבריה אמלאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

33דובובסקי ליאורמועדון  LD-Trainingחומי רסקל1779געש עדיאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

22פז אלהחוות דאבל קייGalvanize Blueגלונייז בלו (גרולי)2033פז אלהאקסטרים קאובוי נוביס התאחדות

0

0
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1281030קוסקס נתנאלרטורנוDekeדקל2099לוונשטין מאיר דודאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

911929קוסקס נתנאלרטורנוDubiדובי2097אלחרר אברהם דודאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

131528הרשקו שרוןחוות רגשFifty badger docסופיה2100הרשקו מנדיאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

151227גרוזמן יוסיחוות רגשDoraדורה2077גרוזמן יוסיאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

1401125פז אלהחוות דאבל קייGalvanize Blueגלונייז בלו (גרולי)2033פז אלהאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

111425לוגסי נדבחוות דאבל קייTrust Me Im A Doctorטרס מי אי אם א דוקטור (דוקטור1719כהן בצלאלאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

13821חדש אוהדחוות הרי יהודהApolo Seven-teenאפולו סבן טין1840דיאמנד זהראקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

10717ברונשטיין יובלחוות KonoBRקונו1845בודניצקי לילךאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

1515ברונשטיין יובלחוות TwisterBRטוויסטר1693בודניצקי לילךאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

1414גוטרמן רקפתמועדון  Docs Star BenzLD-Trainingדוקס סטאר בנז (דילן)1896גוטרמן רקפתאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

8513דקל יוסיחוות AkitoY.D.Hאקיטו2030יצחקי אמונהאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

1313גנץ אמירמועדון  Smart RicolenaLD-Trainingסמארט ריקו לנה1820גנץ אמיראקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

1212דובובסקי ליאורמועדון  TristanLD-Trainingטריסטן1846סופר עדןאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

1010הרשקו שרוןחוות רגשArielאריאל2117כדורי מיכלאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

99הרשקו שרוןחוות רגשBonyבוני2119ראובן נופר ליאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

77עזריה הדסהמועדון  AmarraLD-Trainingאמארה2140עזריה הדסהאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

66חדש אוהדחוות הרי יהודהVensaונסה1165גוזלן שרהאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

44דובובסקי ליאורמועדון  LD-Trainingחומי רסקל1779בר שמואלאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

33דובובסקי ליאורמועדון  Pick N Upstret BarLD-Trainingפיק אנד אפסטרט בר2141וגנר קאריןאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

22גרוזמן יוסיחוות רגשDoraדורה2077כדורי מיכלאקסטרים קאובוי ירוקי בוגרים

0

0
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8151235ברונשטיין יובלחוות BarakBRברק1022בן ריי תמראקסטרים קאובוי  עד 18 ירוקי

11141035לוגסי נדבחוות דאבל קייTrust Me Im A Doctorטרס מי אי אם א דוקטור (דוקטור1719לוק אביתראקסטרים קאובוי  עד 18 ירוקי

1471334ברונשטיין יובלחוות Dr lillian jackBRדוק ליליאן ג'ק  (לילי)1264לרנר גלאקסטרים קאובוי  עד 18 ירוקי

9111131ברונשטיין יובלחוות JacklinBRג'קלין1847אפרתי תמיראקסטרים קאובוי  עד 18 ירוקי

159529ברונשטיין יובלחוות Dr lillian jackBRדוק ליליאן ג'ק  (לילי)1264ברונשטיין מיכלאקסטרים קאובוי  עד 18 ירוקי

131427דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילShadowשאדו1727כהן רוןאקסטרים קאובוי  עד 18 ירוקי

121527חדש אוהדחוות הרי יהודהVensaונסה1165קאופמן הגראקסטרים קאובוי  עד 18 ירוקי

101020הרשקו שרוןחוות רגשFifty badger docסופיה2100הרשקו מנדיאקסטרים קאובוי  עד 18 ירוקי

12820לוגסי נדבחוות דאבל קייTrust Me Im A Doctorטרס מי אי אם א דוקטור (דוקטור1719לוין דרוראקסטרים קאובוי  עד 18 ירוקי

13720חדש אוהדחוות הרי יהודהApolo Seven-teenאפולו סבן טין1840עמרני שניאקסטרים קאובוי  עד 18 ירוקי

64919קוסקס נתנאלרטורנוMagnumמגנום (מגי)2038ורדי שירהאקסטרים קאובוי  עד 18 ירוקי

76417יעקבי עינבחוות היוצרים הפועל מטה אשרGastonג'סטון1838הוברמן טלאקסטרים קאובוי  עד 18 ירוקי

5510קנטי אילאילחוות דאבל קייBlues Olenaבלוז אולינה1653סרור נוראקסטרים קאובוי  עד 18 ירוקי

189וקנין עינבחוות רגשLightning Stormברק2035שטאובר רוניאקסטרים קאובוי  עד 18 ירוקי

66הרשקו שרוןחוות רגשSaharaסהרה2120בן נוב חייםאקסטרים קאובוי  עד 18 ירוקי

235חדש אוהדחוות הרי יהודהJuicy little scarletג'וזי ליטל סקרלט2032גוזלן שרהאקסטרים קאובוי  עד 18 ירוקי

33דניאל מטרחוות נוף גלבועDilenדילן1843פז אלהאקסטרים קאובוי  עד 18 ירוקי

11הרשקו שרוןחוות רגשSaharaסהרה2120אברהמי אריאלאקסטרים קאובוי  עד 18 ירוקי

11הרשקו שרוןחוות רגשBonyבוני2119בן נוב חייםאקסטרים קאובוי  עד 18 ירוקי

0

0
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14141442ברונשטיין יובלחוות KonoBRקונו1845בן אליהו יעלאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

9151539ברונשטיין יובלחוות Dr lillian jackBRדוק ליליאן ג'ק  (לילי)1264אפרתי תמיראקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

15121239ברונשטיין יובלחוות TwisterBRטוויסטר1693בן ריי תמראקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

1121124יעקבי עינבחוות היוצרים הפועל מטה אשרShellyשלי1099כהן עופריאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

12820ברונשטיין יובלחוות BarakBRברק1022גפן מיכאלהאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

101020וקנין עינבחוות רגשLightning Stormברק2035שטאובר רוניאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

13619חדש אוהדחוות הרי יהודהApolo Seven-teenאפולו סבן טין1840דיאמנד זהראקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

81119דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילEithanאיתן1141עמר אוריאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

13417ברונשטיין יובלחוות TwisterBRטוויסטר1693גפן מיכאלהאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

10717דקל יוסיחוות RobbinY.D.Hרובין1150ראובני אורןאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

69015קוסקס נתנאלרטורנוOleva Darin Chicאולבה דארין צ'יק  (פטרה)1929גואטה להבאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

1313דובובסקי ליאורמועדון  TristanLD-Trainingטריסטן1846גובו לאנהאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

73313יעקבי עינבחוות היוצרים הפועל מטה אשרGastonג'סטון1838קרן הילהאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

1910הרשקו שרוןחוות רגשSaharaסהרה2120בן נוב חייםאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

88דובובסקי ליאורמועדון  LD-Trainingחומי רסקל1779אקשטיין עמיתאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

707קנטי אילאילחוות דאבל קייBlues Olenaבלוז אולינה1653קררה ליאלאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

156פלטקביץ סוףחוות ירדןKayaקיה2121קריאף נהוראיאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

66חדש אוהדחוות הרי יהודהVensaונסה1165שורחבצקי שיראלאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

55קנטי אילאילחוות דאבל קייBlues Olenaבלוז אולינה1653ויזל ליהיאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

44גרוזמן יוסיחוות רגשDoraדורה2077מנטין הראלאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

123חדש אוהדחוות הרי יהודהJuicy little scarletג'וזי ליטל סקרלט2032מור יונתןאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

112אטיה פלגחוות ירדןSmart Little Blizzardסמארט ליטל בליזארד (בליזרד 1227אטיה פלגאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

11הרשקו שרוןחוות רגשSaharaסהרה2120אברהמי אריאלאקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

11הרשקו שרוןחוות רגשArielאריאל2117סיונוב ליאוראקסטרים קאובוי עד 15 ירוקי

0

0
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1513937יעקבי עינבחוות היוצרים הפועל מטה אשרShellyשלי1099קרן ליאןאקסטרים קאובוי עד 12 ירוקי

6151334יעקבי עינבחוות היוצרים הפועל מטה אשרShellyשלי1099בראון רוניאקסטרים קאובוי עד 12 ירוקי

1011627קנטי אילאילחוות דאבל קייDalton Whizדלתון וויז1462לינג עוזאקסטרים קאובוי עד 12 ירוקי

121426חדש אוהדחוות הרי יהודהVensaונסה1165רבניאן שיאקסטרים קאובוי עד 12 ירוקי

141226דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילEithanאיתן1141עמר אוריאקסטרים קאובוי עד 12 ירוקי

139123שביט איתיחוות לוקסוסGolaniגולני1967שביט זוהראקסטרים קאובוי עד 12 ירוקי

61521ברונשטיין יובלחוות BarakBRברק1022עומר יואבאקסטרים קאובוי עד 12 ירוקי

81119אטיה פלגחוות ירדןSmart Little Blizzardסמארט ליטל בליזארד (בליזרד 1227אטיה פלגאקסטרים קאובוי עד 12 ירוקי

14418דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילEithanאיתן1141פרץ יואב רועיאקסטרים קאובוי עד 12 ירוקי

12517שביט איתיחוות לוקסוסStar little whimpyסטאר ליטל ווימפי (בייגלה)1155אור איתמראקסטרים קאובוי עד 12 ירוקי

9716צוקרמן אלוןמועדון רוכבי ורד הגלילSoofסוף1767צוקרמן שקדאקסטרים קאובוי עד 12 ירוקי

82515לבני עמרירטורנוKayonקאיון1836גואטה קורלאקסטרים קאובוי עד 12 ירוקי

10313פלטקביץ סוףחוות ירדןCheeky mister smooshצ'יקי מיסטר סמוד2067קרילקאר איתיאקסטרים קאובוי עד 12 ירוקי

111012שביט איתיחוות לוקסוסSunny Leeסאני לי1584רקנטי הראלאקסטרים קאובוי עד 12 ירוקי

3811פלטקביץ סוףחוות ירדןKayaקיה2121קריאף נהוראיאקסטרים קאובוי עד 12 ירוקי

7411דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילshefiשפי1282עמר גיאאקסטרים קאובוי עד 12 ירוקי

1010ברונשטיין יובלחוות BarakBRברק1022פייג לירוןאקסטרים קאובוי עד 12 ירוקי

77גנץ אמירמועדון  Smart RicolenaLD-Trainingסמארט ריקו לנה1820מנורי אוראקסטרים קאובוי עד 12 ירוקי

22לוגסי נדבחוות דאבל קייTrust Me Im A Doctorטרס מי אי אם א דוקטור (דוקטור1719ליפו עבריאקסטרים קאובוי עד 12 ירוקי

0

0

Intermediate EXCA מגנום (מגי)2038סלטיאן יעלאקסטרים קאובויMagnum15151545קוסקס נתנאלרטורנו

Intermediate EXCA שאדו1727כהן רוןאקסטרים קאובויShadow14101438דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגליל

Intermediate EXCA טוויסטר1693גרין הדראקסטרים קאובויTwisterBR 10131336ברונשטיין יובלחוות

Intermediate EXCA סקיי1073זוהר עופראקסטרים קאובויSkyY.D.H 9121233זוהר עופרחוות

Intermediate EXCA קאצ'ינה מיסטי קומנד (מסי1010דקניט הרביאקסטרים קאובויKachina Misty Comand5111026דקניט הרבימועדון רוכבי ורד הגליל

Intermediate EXCA שי שחם1795טלומק שחם הילהאקסטרים קאובויShay Shaham81422טלומק שחם הילהמועדון רוכבי ורד הגליל

Intermediate EXCA ג'וי2098שוראקי נעמיאקסטרים קאובויJoy12820קוסקס נתנאלרטורנו

Intermediate EXCA דורה2077גרוזמן יוסיאקסטרים קאובויDora13619גרוזמן יוסיחוות רגש

Intermediate EXCA אולבה דארין צ'יק  (פטרה)1929אלחרר אברהם דודאקסטרים קאובויOleva Darin Chic9817קוסקס נתנאלרטורנו

Intermediate EXCA דקל2099לוונשטין מאיר דודאקסטרים קאובויDeke7916קוסקס נתנאלרטורנו

Intermediate EXCA דובי2097שוראקי שרהאקסטרים קאובויDubi6713קוסקס נתנאלרטורנו

Intermediate EXCA בוני2119ראובן נופר ליאקסטרים קאובויBony5712הרשקו שרוןחוות רגש

Intermediate EXCA רוסטר לייק א דיימונד (קסטומון1835הרץ סתואקסטרים קאובויRooster Like a DiamondLD-Training  1111קול אשירמועדון

Intermediate EXCA סוף1767שמקה מרדכיאקסטרים קאובויSoof1111צוקרמן אלוןמועדון רוכבי ורד הגליל

Intermediate EXCA אקיטו2030יצחקי אמונהאקסטרים קאובויAkitoY.D.H 4610דקל יוסיחוות

0

0
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Youth EXCA פפסי החורש1916ישראל נינהאקסטרים קאובויPepsi HahoreshBR 11141338ישראל נינהחוות

Youth EXCA קאיון1836עמור ניבהאקסטרים קאובויKayon12131136לבני עמרירטורנו

Youth EXCA ג'קלין1847מאירוב תמראקסטרים קאובויJacklinBR 1310932ברונשטיין יובלחוות

Youth EXCA קונו1845גולדברג יונתאקסטרים קאובויKonoBR 151530ברונשטיין יובלחוות

Youth EXCA ג'קלין1847דוידוב מרטיןאקסטרים קאובויJacklinBR 141529ברונשטיין יובלחוות

Youth EXCA קמאר2118דוידוב מרטיןאקסטרים קאובויQamarBR 151025אגבריה אמלחוות

Youth EXCA ג'וזי ליטל סקרלט2032פלץ תמראקסטרים קאובויJuicy little scarlet12820חדש אוהדחוות הרי יהודה

Youth EXCA דוקס סטאר בנז (דילן)1896בוגוד היליאקסטרים קאובויDocs Star BenzLD-Training  1414גוטרמן רקפתמועדון

Youth EXCA סידי צ'יק ווית' טיים (סידי)1628בוגוד היליאקסטרים קאובויCD Chic With TimeLD-Training  1212גוטרמן רקפתמועדון

Youth EXCA מיסטר ג'ימי צ'ולס2116צפתי נעמהאקסטרים קאובויMS jimmy chulas1111חליחל וולידחוות הרי יהודה

Youth EXCA שפי1282עמר אוריאקסטרים קאובויshefi1010דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגליל

0

0

EXCA פפסי החורש1916ישראל נינהאקסטרים קאובוי נונ פרוPepsi HahoreshBR 8141436ישראל נינהחוות

EXCA סקיי1073זוהר עופראקסטרים קאובוי נונ פרוSkyY.D.H 1311933זוהר עופרחוות

EXCA שי שחם1795טלומק שחם הילהאקסטרים קאובוי נונ פרוShay Shaham141226טלומק שחם הילהמועדון רוכבי ורד הגליל

EXCA קאיון1836כהן משהאקסטרים קאובוי נונ פרוKayon1061026לבני עמרירטורנו

EXCA אולבה דארין צ'יק  (פטרה)1929שוראקי נעמיאקסטרים קאובוי נונ פרוOleva Darin Chic129526קוסקס נתנאלרטורנו

EXCA גראנד1275סורקין אנהאקסטרים קאובוי נונ פרוGrandY.D.H 15823סורקין אנהחוות

EXCA ג'וי2098סלטיאן יעלאקסטרים קאובוי נונ פרוJoy11819קוסקס נתנאלרטורנו

EXCA דקל2099שוראקי שרהאקסטרים קאובוי נונ פרוDeke9716קוסקס נתנאלרטורנו

EXCA סוויט מידנייט דרים (דוק)1919לוי רמהאקסטרים קאובוי נונ פרוSweet Midnite Dream1515כהן אליהוחוות שירה

EXCA מגנום (מגי)2038סלטיאן יעלאקסטרים קאובוי נונ פרוMagnum1515קוסקס נתנאלרטורנו

EXCA רזאלי2027גולדברג יונתאקסטרים קאובוי נונ פרוRazzaliBR 1313אגבריה אמלחוות

EXCA לס1486כהן אליהואקסטרים קאובוי נונ פרוLess1313כהן אליהוחוות שירה

EXCA איי קיי פלאשי דימונד (ג'קי2068דקניט הרביאקסטרים קאובוי נונ פרוAK Flashy Diamond (Jackie)LD-Training  1212קול אשירמועדון

EXCA קונו1845מאירוב תמראקסטרים קאובוי נונ פרוKonoBR 1111ברונשטיין יובלחוות

EXCA 1010יצחק אהרוןרטורנוג'וקר ( נו ברנדון דיס ליידי)1363יצחק אהרוןאקסטרים קאובוי נונ פרו

EXCA קמאר2118גולדברג יונתאקסטרים קאובוי נונ פרוQamarBR 77אגבריה אמלחוות

EXCA סידי צ'יק ווית' טיים (סידי)1628שכטמן שרוןאקסטרים קאובוי נונ פרוCD Chic With TimeLD-Training  66גוטרמן רקפתמועדון

EXCA דובי2097אלחרר אברהם דודאקסטרים קאובוי נונ פרוDubi44קוסקס נתנאלרטורנו

0

0
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Ride Smart EXCA קאצ'ינה מיסטי קומנד (מסי1010דקניט הרביאקסטרים קאובויKachina Misty Comand151328דקניט הרבימועדון רוכבי ורד הגליל

Ride Smart EXCA סקיי1073זוהר עופראקסטרים קאובויSkyY.D.H 141428זוהר עופרחוות

Ride Smart EXCA איי קיי פלאשי דימונד (ג'קי2068דקניט הרביאקסטרים קאובויAK Flashy Diamond (Jackie)LD-Training  1515קול אשירמועדון

Ride Smart EXCA לס1486כהן אליהואקסטרים קאובויLess1313כהן אליהוחוות שירה

0

0

0

Novice EXCA אולבה דארין צ'יק  (פטרה)1929אמיתי יוסף יצחקאקסטרים קאובויOleva Darin Chic15131543קוסקס נתנאלרטורנו

Novice EXCA מגנום (מגי)2038סלטיאן יעלאקסטרים קאובויMagnum1515קוסקס נתנאלרטורנו

Novice EXCA דובי2097אלחרר אברהם דודאקסטרים קאובויDubi1414קוסקס נתנאלרטורנו

Novice EXCA רוסטר לייק א דיימונד (קסטומון1835הרץ סתואקסטרים קאובויRooster Like a DiamondLD-Training  1414קול אשירמועדון

Novice EXCA דקל2099כהן משהאקסטרים קאובויDeke1414קוסקס נתנאלרטורנו

Novice EXCA דוקס סטאר בנז (דילן)1896גוטרמן רקפתאקסטרים קאובויDocs Star BenzLD-Training  1313גוטרמן רקפתמועדון

Novice EXCA דקל2099לוונשטין מאיר דודאקסטרים קאובויDeke1313קוסקס נתנאלרטורנו

Novice EXCA פיק אנד אפסטרט בר2141וגנר קאריןאקסטרים קאובויPick N Upstret BarLD-Training  1212דובובסקי ליאורמועדון

Novice EXCA טריסטן1846סופר עדןאקסטרים קאובויTristanLD-Training  1111דובובסקי ליאורמועדון

Novice EXCA סמארט ריקו לנה1820גנץ אמיראקסטרים קאובויSmart RicolenaLD-Training  1010גנץ אמירמועדון

Novice EXCA חומי רסקל1779בר שמואלאקסטרים קאובויLD-Training  99דובובסקי ליאורמועדון

Novice EXCA אמארה2140עזריה הדסהאקסטרים קאובויAmarraLD-Training  88עזריה הדסהמועדון

Novice EXCA אקיטו2030יצחקי אמונהאקסטרים קאובויAkitoY.D.H 00דקל יוסיחוות

0

0
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14151443ברונשטיין יובלחוות Dr lillian jackBRדוק ליליאן ג'ק  (לילי)1264דוידוב מרטיןאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 18

12141036לבני עמרירטורנוKayonקאיון1836עמור ניבהאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 18

1391335ברונשטיין יובלחוות JacklinBRג'קלין1847דוידוב מרטיןאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 18

1012830דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילShadowשאדו1727כהן רוןאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 18

610925ישראל נינהחוות Pepsi HahoreshBRפפסי החורש1916ישראל נינהאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 18

131225אגבריה אמלחוות RazzaliBRרזאלי2027ישראל נינהאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 18

711624יעקבי עינבחוות היוצרים הפועל מטה אשרGastonג'סטון1838הוברמן טלאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 18

15722קוסקס נתנאלרטורנוJoyג'וי2098עמור ניבהאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 18

85417קוסקס נתנאלרטורנוMagnumמגנום (מגי)2038ורדי שירהאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 18

53715ברונשטיין יובלחוות TwisterBRטוויסטר1693לרנר גלאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 18

1515גוטרמן רקפתמועדון  Docs Star BenzLD-Trainingדוקס סטאר בנז (דילן)1896בוגוד היליאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 18

8513אגבריה אמלחוות QamarBRקמאר2118גרין הדראקסטרים קאובוי נוער עד גיל 18

1111גוטרמן רקפתמועדון  CD Chic With TimeLD-Trainingסידי צ'יק ווית' טיים (סידי)1628בוגוד היליאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 18

1111צוקרמן אלוןמועדון רוכבי ורד הגלילSoofסוף1767שמקה מרדכיאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 18

99ברונשטיין יובלחוות TwisterBRטוויסטר1693גרין הדראקסטרים קאובוי נוער עד גיל 18

437חדש אוהדחוות הרי יהודהJuicy little scarletג'וזי ליטל סקרלט2032פלץ תמראקסטרים קאובוי נוער עד גיל 18

66חליחל וולידחוות הרי יהודהMS jimmy chulasמיסטר ג'ימי צ'ולס2116צפתי נעמהאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 18

12141541ישראל נינהחוות Pepsi HahoreshBRפפסי החורש1916ישראל נינהאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15

13111438ברונשטיין יובלחוות BarakBRברק1022בן אליהו יעלאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15

1512936ברונשטיין יובלחוות KonoBRקונו1845בן יצחק שקדאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15

14101034ברונשטיין יובלחוות BarakBRברק1022ברונשטיין מיכלאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15

915832ברונשטיין יובלחוות Dr lillian jackBRדוק ליליאן ג'ק  (לילי)1264בן יצחק שקדאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15

78722ברונשטיין יובלחוות JacklinBRג'קלין1847מאירוב תמראקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15

11920ברונשטיין יובלחוות Dr lillian jackBRדוק ליליאן ג'ק  (לילי)1264מאירוב תמראקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15

13518חדש אוהדחוות הרי יהודהApolo Seven-teenאפולו סבן טין1840עמרני שניאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15

56415קוסקס נתנאלרטורנוOleva Darin Chicאולבה דארין צ'יק  (פטרה)1929גואטה להבאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15

1313דובובסקי ליאורמועדון  TristanLD-Trainingטריסטן1846גובו לאנהאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15

7613חדש אוהדחוות הרי יהודהVensaונסה1165קאופמן הגראקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15

1212גוטרמן רקפתמועדון  Docs Star BenzLD-Trainingדוקס סטאר בנז (דילן)1896בוגוד היליאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15

10212דקל יוסיחוות RobbinY.D.Hרובין1150ראובני אורןאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15

1111גוטרמן רקפתמועדון  CD Chic With TimeLD-Trainingסידי צ'יק ווית' טיים (סידי)1628בוגוד היליאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15

65011יעקבי עינבחוות היוצרים הפועל מטה אשרGastonג'סטון1838קרן הילהאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15

3418יעקבי עינבחוות היוצרים הפועל מטה אשרShellyשלי1099כהן עופריאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15

88דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגלילEithanאיתן1141עמר אוריאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15

44שביט איתיחוות לוקסוסStar little whimpyסטאר ליטל ווימפי (בייגלה)1155אור איתמראקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15

33דובובסקי ליאורמועדון  LD-Trainingחומי רסקל1779אקשטיין עמיתאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15

303חדש אוהדחוות הרי יהודהJuicy little scarletג'וזי ליטל סקרלט2032מור יונתןאקסטרים קאובוי נוער עד גיל 15
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Young Gun EXCA קונו1845בן רעי מאיהאקסטרים קאובויKonoBR 14131441ברונשטיין יובלחוות

Young Gun EXCA שלי1099בראון רוניאקסטרים קאובויShelly15111238יעקבי עינבחוות היוצרים הפועל מטה אשר

Young Gun EXCA שלי1099קרן ליאןאקסטרים קאובויShelly1112831יעקבי עינבחוות היוצרים הפועל מטה אשר

Young Gun EXCA קאיון1836גואטה קורלאקסטרים קאובויKayon1251027לבני עמרירטורנו

Young Gun EXCA גולני1967שביט זוהראקסטרים קאובויGolani714526שביט איתיחוות לוקסוס

Young Gun EXCA סאני לי1584רקנטי הראלאקסטרים קאובויSunny Lee661325שביט איתיחוות לוקסוס

Young Gun EXCA אפולו סבן טין1840אשרוב הללאקסטרים קאובויApolo Seven-teen15924חדש אוהדחוות הרי יהודה

Young Gun EXCA שפי1282עמר גיאאקסטרים קאובויshefi13922דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגליל

Young Gun EXCA סוף1767צוקרמן שקדאקסטרים קאובויSoof91019צוקרמן אלוןמועדון רוכבי ורד הגליל

Young Gun EXCA ברק1022בן רעי מאיהאקסטרים קאובויBarakBR 71118ברונשטיין יובלחוות

Young Gun EXCA דוק ליליאן ג'ק  (לילי)1264פייג לירוןאקסטרים קאובויDr lillian jackBR 1515ברונשטיין יובלחוות

Young Gun EXCA צ'יקי מיסטר סמוד2067קרילקאר איתיאקסטרים קאובויCheeky mister smoosh8715פלטקביץ סוףחוות ירדן

Young Gun EXCA איתן1141פרץ יואב רועיאקסטרים קאובויEithan8614דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגליל

13151341לבני עמרירטורנוKayonקאיון1836כהן משהאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

14121541קוסקס נתנאלרטורנוMagnumמגנום (מגי)2038סלטיאן יעלאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

109928זוהר עופרחוות SkyY.D.Hסקיי1073זוהר עופראקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

981027קוסקס נתנאלרטורנוOleva Darin Chicאולבה דארין צ'יק  (פטרה)1929אמיתי יוסף יצחקאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

121123סורקין אנהחוות GrandY.D.Hגראנד1275סורקין אנהאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

111122טלומק שחם הילהמועדון רוכבי ורד הגלילShay Shahamשי שחם1795טלומק שחם הילהאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

77620דקניט הרבימועדון רוכבי ורד הגלילKachina Misty Comandקאצ'ינה מיסטי קומנד (מסי1010דקניט הרביאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

61016טלומק שחם הילהמועדון רוכבי ורד הגלילTara Anastasiaטרה אנסטסיה1145טלומק שחם הילהאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

1515אגבריה אמלחוות RazzaliBRרזאלי2027גולדברג יונתאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

1414כהן אליהוחוות שירהLessלס1486כהן אליהואקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

1414גוטרמן רקפתמועדון  CD Chic With TimeLD-Trainingסידי צ'יק ווית' טיים (סידי)1628שכטמן שרוןאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

1313כהן אליהוחוות שירהSweet Midnite Dreamסוויט מידנייט דרים (דוק)1919לוי רמהאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

1212אגבריה אמלחוות QamarBRקמאר2118ישראל נינהאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

88קול אשירמועדון  AK Flashy Diamond (Jackie)LD-Trainingאיי קיי פלאשי דימונד (ג'קי2068דקניט הרביאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

88פז אלהחוות דאבל קייGalvanize Blueגלונייז בלו (גרולי)2033פז אלהאקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

77גנץ אמירמועדון  Smart RicolenaLD-Trainingסמארט ריקו לנה1820גנץ אמיראקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

55קול אשירמועדון  Rooster Like a DiamondLD-Trainingרוסטר לייק א דיימונד (קסטומון1835הרץ סתואקסטרים קאובוי נונ פרו התאחדות

0

0



דוח מצטבר אקסטרים קאובוי 2021

אליפות01/04/2122/04/2117/06/2126/08/2110/09/21בעליםחווהHorse Nameסוסמס סוסמתחרהמקצה
מצטבר 

עד כה

14111540זוהר עופרחוות SkyY.D.Hסקיי1073זוהר עופראקסטרים קאובוי נונ פרו 40+

13101235דקניט הרבימועדון רוכבי ורד הגלילKachina Misty Comandקאצ'ינה מיסטי קומנד (מסי1010דקניט הרביאקסטרים קאובוי נונ פרו 40+

151328טלומק שחם הילהמועדון רוכבי ורד הגלילShay Shahamשי שחם1795טלומק שחם הילהאקסטרים קאובוי נונ פרו 40+

121224טלומק שחם הילהמועדון רוכבי ורד הגלילTara Anastasiaטרה אנסטסיה1145טלומק שחם הילהאקסטרים קאובוי נונ פרו 40+

1515כהן אליהוחוות שירהLessלס1486כהן אליהואקסטרים קאובוי נונ פרו 40+

1414קול אשירמועדון  AK Flashy Diamond (Jackie)LD-Trainingאיי קיי פלאשי דימונד (ג'קי2068דקניט הרביאקסטרים קאובוי נונ פרו 40+

1414כהן אליהוחוות שירהSweet Midnite Dreamסוויט מידנייט דרים (דוק)1919לוי רמהאקסטרים קאובוי נונ פרו 40+

1313גנץ אמירמועדון  Smart RicolenaLD-Trainingסמארט ריקו לנה1820גנץ אמיראקסטרים קאובוי נונ פרו 40+

EXCA שאדו1727דקניט דניאלאקסטרים קאובוי פתוחShadow15121239דקניט דניאלמועדון רוכבי ורד הגליל

EXCA גולני1967שביט איתיאקסטרים קאובוי פתוחGolani1315735שביט איתיחוות לוקסוס

EXCA בלוז אולינה1653ליפשיץ בןאקסטרים קאובוי פתוחBlues Olena1161027קנטי אילאילחוות דאבל קיי

EXCA רף גאן רסקל1985ניידרמן שיאקסטרים קאובוי פתוחRuff Gun Rascal1011223ניידרמן שיחוות הורן

EXCA גראנד1275דקל יוסיאקסטרים קאובוי פתוחGrandY.D.H 14822סורקין אנהחוות

EXCA קאצ'ינה מיסטי קומנד (מסי1010דקניט דניאלאקסטרים קאובוי פתוחKachina Misty Comand127322דקניט הרבימועדון רוכבי ורד הגליל

EXCA ונסה1165חליחל וולידאקסטרים קאובוי פתוחVensa13619חדש אוהדחוות הרי יהודה

EXCA קסטום ג'ק דיאמונד1841קול אשיראקסטרים קאובוי פתוחCastom Jec DiamondLD-Training  1515קול אשירמועדון

EXCA ג'וזי ליטל סקרלט2032חליחל וולידאקסטרים קאובוי פתוחJuicy little scarlet10414חדש אוהדחוות הרי יהודה

EXCA מאליבו1478ניידרמן שיאקסטרים קאובוי פתוחMalibo9514לוי רמהחוות שירה

EXCA סוויט מידנייט דרים (דוק)1919ניידרמן שיאקסטרים קאובוי פתוחSweet Midnite Dream1414כהן אליהוחוות שירה

EXCA איי קיי פלאשי דימונד (ג'קי2068קול אשיראקסטרים קאובוי פתוחAK Flashy Diamond (Jackie)LD-Training  1414קול אשירמועדון

EXCA רוסטר לייק א דיימונד (קסטומון1835קול אשיראקסטרים קאובוי פתוחRooster Like a DiamondLD-Training  1313קול אשירמועדון

EXCA חומי רסקל1779געש עדיאקסטרים קאובוי פתוחLD-Training  1111דובובסקי ליאורמועדון

EXCA טריסטן1846ברם אביעדאקסטרים קאובוי פתוחTristanLD-Training  99דובובסקי ליאורמועדון

EXCA שי שחם1795טלומק שחם הילהאקסטרים קאובוי פתוחShay Shaham99טלומק שחם הילהמועדון רוכבי ורד הגליל

EXCA ג'וני2070פלטקביץ סוףאקסטרים קאובוי פתוחJonny819מרק נוהחוות ירדן

EXCA דקל2099נחום נחיאקסטרים קאובוי פתוחDeke88קוסקס נתנאלרטורנו

EXCA רובין1150דקל יוסיאקסטרים קאובוי פתוחRobbinY.D.H 55דקל יוסיחוות


