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Miss Carrig Crystal  

 

 
 

Carrie har likt Ben irish draught i sig. Carries pappa Cappa Cassanova kan sägas vara ett 

typiskt exempel för in irish draught. Rasen avlades till en början för att användas i det 

irländska jordbruket men har senare omvandlats till en lite tyngre ridhäst. Målet med aveln 

är att avla fram stadiga ridhästar med fokus på hoppning.  

 

Cappa Cassanova är uppfödd på ett stuteri med flera irish draught-hingstar. Han har vunnit 

Dublin Royal Horse Show tre gånger, vilket är den finaste hästshowen i Irland. Han har 

också fått pris för sin goda hoppförmåga samt avkommornas fina resultat i dressyr. Här en 

film med Carries pappa. 
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https://www.facebook.com/watch/?v=1110985208925304
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Cappa Cassanova  

 
 

Både farfar Welcome Flagmount och farfarsfar Flagmount King har tävlat internationell 

hoppning på hög nivå. Welcome Flagmount beskrivs som en mycket trevlig häst. Han ligger 

begravd på stuteriet Flagmount.  

 

Welcome Flagmount  

 
 

Carrie har likt Ben den mycket berömde irish draught-hingsten King of Diamonds i 

stammen. King of Diamonds har över 40 godkända söner och sonsöner. Mer om King of 

Diamonds finns i Bens stamtavla. På fädernet hos både Ben och Carrie återfinns också 

Leguan Prince. Han var en draught som lämnade avkommor som tävlade i både hoppning 

och fälttävlan.  

 

 

Fuxen Errigal återfinns tre gånger i Carries stam, både som pappa till King of Diamonds och 

som pappa till New Chieftain. King of Diamonds återfinns både på fädernet och mödernet 

hos Carrie. Även hingstarna Grove Hero, Ben Purple och Abbeylara återfinns två gånger i 

Carries stam.  
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Errigal  

 
 

 

Längre tillbaka i Carries stam saknas namn på vissa släktingar. Detta är inte ovanligt hos 

irländska hästar och ponnyer. Detta eftersom inte stammen på alla individer registreras men 

också för att flera ägare släpper sina hingstar och ston fritt på allmänningar. På dessa platser 

föds sedan föl.  

 

Cappa Cassanovas morfar Kildalton Gold har varit Royal Dublin Society Irish Draught 

Stallion Champion två gånger. Här en film från det. 

 

Carries morfar Clonakilty Hero har en egen Facebook-sida här. Clonakilty Hero verkade på 

ett stuteri med som har som mål att avla hopphästar. Han beskrivs av ägarna som en ’out 

cross-hingst’, vilket innebär att han saknar nära släktskap med andra populära avelshingstar. 

Clonakilty Hero saknar bland annat King of Diamonds och Clover Hill, Irlands främsta 

hingstar, i stammen. Out cross-hingstar är eftertraktade inom raser med smal avelsbas, det 

vill säga där en och samma häst återfinns hos flertalet individer.  

 

Mormors far Duleek Hero var en hingst som lämnade avkommor som tävlade i både 

hoppning och fälttävlan.  

 

På Carries möderne återfinns fullblodshingsten Mickey the Marcher xx. Irländarna har flitigt 

använt fullblodshingstar i sin avel för att göra draughten ädlare. Mickey the Marcher xx 

härstammar från den berömde fullblodshingsten Fair Trial xx. Han var en duktig 

kapplöpningshäst och avelshingst i Irland och Storbritannien. Nämnas kan att Fair Trial xx 

var fux, en färg som inte är så vanlig bland fullblod.  

 

Fair Trial xx 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uaQhMy4sI0k
https://www.facebook.com/clonakilty.hero

