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Acke har samma pappa som Phiona. Ackes stam är full av kända hopphingstar och om hans
berömda farfar Cor de la Bryère finns att läsa i Phionas stamtavla. Utöver en massa kända
hopphästar så utmärker sig Ackes stam genom den stora andelen fullblod.
Via Cor de la Bryère återfinns en av de viktigaste fullblodshingstarna för hoppaveln. Furioso
xx föddes i Irland i slutet av 1930-talet men det var i Frankrike som han kom att slå igenom
som hoppförvävare. Via sonen Furioso II bildades också en egen hopplinje inom
hannoveranaraveln.
Furioso xx hade en fin galoppstam men var inte den mest framgångsrike på banan själv. Till
en början var han måttligt populär i Frankrike men år 1954 var han ledande hopphingst då
flertalet avkommor vunnit på hoppbanorna. Furioso xx ansågs ha en mycket god skritt samt
en god trav och galopp.
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Furioso xx

Acke också rötter i Ladykiller xx:s linje dubbelt upp. Mer om den linje under Phionas och
Tinos stamtavlor.
På pappans sida återfinns holsteinerhingsten Wahnfried. Ovanligt nog var han av mindre
storlek, 159 cm. Wahnfried lämnade främst goda hoppavkommor, varav flera startade svår
klass.
Wahnfried

Mormors far Juventus var en meckelburgerhingst. Den tyska stambok är mindre än till
exempel Holstein, Hannover och Trakhener. Juventus tävlade själv svår dressyr och lämnade
flertalet goda hoppare. Hans pappa Juon II var bland annat känd för att ha varit en väldigt
vacker häst.
Juon II
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Via sin morfar är Acke släkt med det mycket berömda stoet Heureka Z. Hon kunde inte bara
hoppa riktigt bra, utan var också ett mycket bra avelssto. Varför finns det då ett ”Z” bakom
hennes namn? Jo, efter tävlingskarriären såldes hon till stuteri Zangersheide, som kanske är
världens mest kända hoppstuteri. Heureka Z lämnade sonen Goliath Z, som i sin tur blev
farfar till elithopparen Goldfever. Dessutom lämnade hon Ahorn Z, som i sin tur bland annat
lämnade sönerna Acord I, II och III.
Heureka Z lämnade också flera döttrar. Den första dottern Argentina Z är mest känd då hon
lämnade Rebel Z I, II, III, Ratina Z, Roxan Z och Renomee Z. Ratina Z var bland annat två i
OS. Ratina Z:s son Comme Il Faut tävlar på högsta nivå och syns då och då på tv.
Heureka Z

