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Tarschan  
 

 
 

Tarschans pappa Tornesch har tävlat på högsta internationella nivå med Malin Baryard-

Johnsson. Tornesch fick mitt i karriären problem med ett öga som fick tas bort. Det hindrade 

dock inte Tornesch från att fortsätta sin karriär.  

 

Tornesch är linjeavlad på Caletto I och Ladykiller xx. Därmed är Tarschan släkt med Frasse, 

Phiona, Acke och Pokey. Mer om Ladykiller xx finns i Tinos stamtavla.  

 

Caletto I  

 

Ladykiller xx

Viola

Calando I

Kerrin

Almé Z

Heureuka Z

Caletto I 95015

Hedie

Ladykiller xx

Warthburg

Ronald

Gelonika

Cor de la Bryère

Deka

Marlon xx

Pertula

Breakspear xx

Quiriquina xx

Manacle xx

Marsajac xx

Wild Risk xx

Bouclette xx

Sektor xx

Otrada xx

Amagun 090023968

Elfenglück 3168

Gabriel DH 129

Tatiana 090212958

Pilgrim

Druschba

Paket

Blokada E-prem. Ryssland

Tarschan
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Lux Z
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Lord Calando

Lord 

90053
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Libero H

Landgraf I
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Inerta

Caletto I 
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(Baskonija) 

Smerch xx

(Smertsch xx)

E-prem. Ryssland

Mistnik xx

Trepan xx

Miss Tehran

Sabinjanka xx

Balto xx

Sosna III xx

Beatrisa 

Tarino

090068976

Elfenspuk 

613
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090287563

Belisna

E-prem. Ryssland

Podarok

E-prem. Ryssland

Botanika 

E-prem. Ryssland
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Caletto I var helbror till Caletto II och mer om honom finns i Camrats stamtavla. Caletto I 

beskrivs som att han hade en bra trav och en fantastisk galopp. Den fina galoppen hade han 

nytta av när han tävlade hoppning på högsta nivå. Caletto I lämnade många fina avkommor 

varav Calvaro som tävlat i OS kanske är den mest kände.  

 

Torneschs pappa Lux Z föddes på det berömda belgiska hoppstuteriet Zangersheide. Lux Z 

var inte bara en framgångsrik tävlingshäst utan även en duktig avelshingst. Han lämnade 

drygt 10 godkända söner. Här en film på Lux Z. 

 

Libero H 

 
Om Tornesch morfar Libero H finns massor att skriva. Libero H döptes ursprungligen till 

Achill. Varför då? Jo, för att hingsten Achill 1265 återfinns hela 41 (!) gånger i Libero H:s 

stamtavla. Libero H:s uppfödare var mycket imponerad av Achill 1256.  Målet var att föda 

upp en häst som var så lik honom som möjligt, och resultatet blev Libero H. Libero H tog 

över 200 placeringar, varav 51 vinster i internationell hoppning. Bland dessa märks 10 

vinster i World Cup-kval och 12 Grand Prix-vinster.  

 

Libero H var också framgångsrik i aveln. Han har ungefär 600 avkommor. Bland de mest 

kända hopparna kan Numero Uno, Castle Forbes Libertina, No Mercy och Maike nämnas. 

Numero Uno är själv också en framgångsrik pappa.  

 

Tarschans möderne är mer okänt i Sverige, men icke desto mindre riktigt fint. Morfar 

Smerch xx blev elitpremierad i Ryssland. Mistnik xx, morfarspappa, härstammar från Tudor 

Mistrel xx. I mitten av 1940-taler tävlade Tudor Mistrel xx i galopp på högsta nivå i 

Storbritannien. Limjen lever i dag genom den mycket kände hannoverhingsten Lauries 

Crusador, som anses vara en av Europas bästa dressyrhingstar.  

 

Längre bak i Smerchs xx möderne återfinns Wild Risk xx. Han var farfar till Moderne xx 

som dels vann Prix de l’Arch de Triomphe. Efter sin karriär importerades Moderne xx till 

Sverige. Här blev han bland annat pappa till den framgångsrike galoppören Nicke xx, morfar 

till Butterfly Flip som tävlat hoppning på högsta nivå och pappa till Son of a Gun xx. Den 

senare användes i ponnyaveln där han lämnade åtskilliga SM-vinnare i både hoppning och 

galopp.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uE-DdSMvPMA
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Som mormorsfar finns trakhenern Tarino. Likt många trakhenerhästar användes han i rysk 

avel, trots att han föddes i Tyskland.  

 

Elfenspuk  

 
 

Tarinos pappa Elfenspuk importerades till Sverige av en mindre privat hingsthållare. Efter 

några år som avelshingst såldes han som tävlingshäst. Trots sin något mindre storlek, 164 

cm, så placerades sig Elfenspuk åtskilliga gånger i medelsvår hoppning. Efter att ha 

pensionerats från tävlingsbanorna verkade Elfenspuk i ytterligare några år i Sverige innan 

han såldes tillbaka till Tyskland för att avsluta sina dagar där som avelshingst. Mer om 

Elfenspuks och släktingen Irco Marco finns i Curbinas stamtavla.  

 

Medan Tarschans fäderne och Elfenspuk främst är inriktat mot hoppning, så har han också 

fina dressyrsläktningar. Via Amagun är Tarschan släkt med bland annat May Sherif, som 

lämnade de framgångsrika dressyrhingstarna Matador och Andiamo. Båda tävlade i OS. Via 

sin trakhenerstam är Tarschan också avlägset släkt med OS- och EM-vinnaren Dalera.  

 

 


