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Spelar det nån 
roll?

• ”En ska skilja på bra avelsdjur vs. 
bra bruksdjur” – Olle Jönsson, 
ASVT

• Nej, inte för ridskolekompisar!

• Ja, vi kan heja på kända släktingar 
till våra pållar! 

Ratina Z – finfin stam och 
hoppare

Chivas Regal LH – ingen 
stam men finfin hoppare



Vänner med 
okänd/oregistrerad 
stam

• (Attyrory) Dianne
• Coco Dee
• Dino
• (Knockma) Sally
• Major
• My Clogheen Lady (Adelle)
• Good Question (Lillan)
• Linette
• Tarzan
• Totte – oregistrerad, men fin, stam
• Yroll
• (Rolle) – känd mamma
• (Tino) – känd pappa

Mulle Meck löshoppning – mulåsna, ponnymamma 
som visade sig vara dräktig vid import till Sverige 



Från Frankrike till Holstein och vidare ut i Europa

Cor de la Bryère, SF
Rantzau xx – Lurioso

• Hoppförvärvare av rang 
• Avelsmatador, över 80 

godkända söner
• Pappa till bl.a. Caletto I-III, 
Calando I-VI, Calypso I-V, Corland
och Carte d’Or
• Travhästättling 
• Ur F-linjen

Acke
Camaro
Camrat
Catitzi
Cheque
Corall
Curbina
Fantasi
Filur
(Frasse)
Kenta
Lady
Maksima
Leo
Phiona
Tarschan

Några kända travsläktingar
Conrads Rödluva (bilden)
Conrads Åke
Sayonara
Ready Cash



R-linjen - angloaraben som formade Europas ridhästavel

Ramiro Z, Holsteiner
Raimond – Cottge Son xx

• Farfar Ramzes x –hoppare i 
Holstein, dressyrhästar i 
Westfalen 

• Fantastisk hoppare
• Grundpelare hos 

Zangersheidestuteriet

Ratina Z
• OS-2:a 
• Avelssto av rang
• Flest mästerskapsmedaljer i 

hoppning  

Rembrandt

Catitzi
Cheque
Curbina
Corall
Kenta
Leo 
Scicco

Tarschan
Tino
Filur



Den populäre skimmeln som hade en fuxig stand in

Gotthard, Hannover 
Goldfisch II – Amateur I

• Grundare av G-linjen 
ex Grande och Grannus
• Främst hoppförvärvare
• Grundpelare på Zangersheide
• Bästa hingst 7 år i Tyskland 

Ägaren lät sin mindre populära fuxhingst betäcka i Gotthards ställe 
Faktakoll!
• Hur många avkommor blir skimmel om den ena föräldern är 

skimmel? Ca hälften
• Vilka färger kan en fux lämna? Nästan vilka som helst
• Vilka färger kan två fuxar som paras lämna? Fux eller möjligen 

rödskäck
• Resultat: ägarens bluff upptäcktes lätt 

Lekis
Leo
Pokey
Tino
(Fille, Frasse)



Irländaren som erövrade Europa via Frankrike

Furioso II – SF, Oldenburg
Furioso xx - Talisman

• Furioso xx – irländskt 
fullblod som grundade 
F-linjen

• Furioso II –
avelsmatador 70 gdk
söner i Tyskland

• Furioso III – utlånad från 
Sverige till Zangersheide

• Främst hopplinje

Hur har SoRK lyckats ha så många F-
ättlingar som inte är fuxar?!
Acke 
Catitzi
Cheque
(Fille) 
(Frasse)
Lekis
Phiona

F-linjen i dag 
- For Pleasure
- Voltaire 
- Kannan 

For Pleasure
Kolla den vita bukfläcken! 



A-linjen – ett franskt bidrag till hoppaveln 

Almé Z, SF
Ibrahim - Ultimate

• Riktig EU-medborgare! 
Frankrike, NL, Belgien

• Grundare av A-linjen 
• Pappa till Galoubet –

grundare av en egen 
linje 

• Gyllene korsning med 
Ramiro Z 

- Alcatraz, Ratina Z, Rebel Z, 
Robin Z m.fl. 

Indiana – ättling till 
Almé
Likaså All In

Acke
Catitzi
Corall
Lady
Lekis
Leo 
Maksima



Från medelmåttig galoppör till grundare av L-linjen

Ladykiller xx, Storbritannien
Sailing Light xx – Loaningdale xx

• Föddes i Storbritannien, exp. till 
Tyskland

• Grundade L-linjen 
• Främst hoppavkommor
• ”Heta” avkommor
• Mest kända son Landgraf I – staty 

utanför stuteri Elmshorn! 
• Kända avkommor Taggi, Libero H

Libero H – bra hoppare och avelshingst
Landgraf I – Ronald (R-linjen)
Extrem linjeavel – Achill över 40 ggr i 
stammen

Acke
Camaro Lekis
Camrat Filur
Catitzi Leo
Cheque Lady
Corall Phiona
Fantasi Pokey
(Frasse) Tarschan
Kenta Tino



Från irländska plogen till OS-arenan i hoppning

King of Diamonds, Irish Draught
Errigal – True Boy

• Irländsk draught – ett ädelt 
kallblod som visade sig kunna 
hoppa hus

• En av Irlands bästa 
hoppförvärvare 

• 40 gdk söner och sonsöner 

Ben 
Rolle
(Anton, Carrie)

Special Envoy
King of Diamonds –
Highland Flight xx
• OS, VM, WC



Den brittiska C-linjen, fullblodet som lämnade hoppare

Cottage Son xx, Storbritannien 
Young Lover xx – Cottage xx

• Grundare av C-linjen, ej samma 
som Cor de la Bryère

• Mest kända söner Consul och 
Capitol 

• 14 godkända söner
• Förvärvare av fälttävlanshästar 

och hoppare 
• Populär i Holstein

Capitol 
- Ännu en 
släkting som fick 
bli staty!

Catitzi
Cheque
Curbina
Leo
Scicco
Tino



Den svenske fuxhingsten som dressyrvärlden med storm

Gaspari
Parad - Haffner

• 2 OS-starter, ovanligt att hingstar 
tävlade då

• 11 svenska godkända söner
• Barnbarnet Gauguin de Lully – så bra att 

fransmännen påstod att han var fransk!

Gauguin de Lully
Chagall - Gaspari

Camaro
Color
Leo
Scicco



Pyttehingsten som blev en av Sveriges bästa dressyrförvärvare 

Urbino 
Drabant - Nero

• Bara 157 cm som 3-åring, nästan ratad
• Satte ny standard för minimihöjd: 159 cm
• Elitpremierad 
• 3 söner som tävlat dressyr på högsta 

internationella nivå
• Hade eget showinslag på Flyingeshowen 
• Återfinns även hos tävlingsponnyer
• Lite ”heta” avkommor
• Avkommorna kunde hoppa också
• Travstam på mödernet 

Camaro
Color
Leo

Tolstoy

Bobby

Flamingo



D som i dressyr 

Donnerhall 
Donnerwetter - Markus

• Dressyrlinje D
• Temperament – fråga Kyra K
• Tävlade GP dressyr
• Exporterades till USA
• Finns givetvis som staty

Color
(Frasse)
Scicco

Sir Donnerhall 
Sandro Hit - Donnerhall



Quidam: Så värdefull att han blev klonad
• Faktakoll

- Vad är en klonad häst? En genetisk kopia av en annan häst

- Får en klonad häst samma färg och tecken som originalet? Inte alltid

- Får en klonad häst tävla hoppning, dressyr och fälttävlan? Numer, ja

- Varför klona en häst? Vill ex. få avkommor till en valack

Catitzis morfarsfar Quidam de Revel 
en av de första klonerna 
• Quidam var flitigt representerad 

på VM med flera hoppättlingar

Exempel på kloner
• ET - E.T.Cryozootech-

Stallion
• Gem Twist – Gemini + 

Murka’s Gem
• Jazz – Hollywood + Jazz II
• Quidam de Revel – Texas 

Paris (Quidam de Revel 
II)

• Ratina Z - Ratina Alpha Z, 
Ratina Beta Z och Ratina
Gamma Quidam de Revel

Texas Paris



Från ratade till elit

Irco Marco 
Irco Polo – Sportman
• Tävlade själv
• Eftertraktat blod
• Hoppade lätt 2 meter ut ur hingsthagen!
• Ratad då han hade groeninghäst i stammen 

(som Rolle)
• ”Han har i alla fall bra ledgångar”
• Släkt med Milton – samma farfar
• Pappa till Marcoville – Mästarnas mästare

Curbina – eftertraktat blod i aveln

Cortez 
Cor de la Bryère – Ronald
• C-linjen och R-linjen
• Spattliknande steg
• Stor revansch i aveln – hoppare 

i OS och dressyrhästar i EM 



Doldisen som hoppade som bara den

Tarschans mormorsfarfar Elfenspuk, 
trakhener
Amagun – Anteil
• Flertalet placeringar msv hoppning
• Användes måttligt i svensk avel
• Ägaren fick höja staketet runt 

hingsthagen till 2,5 m – sänktes 
senare

• Det går i släkten att hoppa högt –
Irco Marco

• Lämnade små hoppare med mycket 
egen vilja

• Reexporterades till Tyskland 
• Släkt med Andiamo, Matador II och 

Totilas – dressyress



Leo: Hästen med stammen som kan allt

Akribori (hoppstam)– pappa: ”Men styrelsen var ju 
överens om att vi skulle köpa en dressyrhingst!” 10/10 p 
på exteriör
Ampère – morfar: makalöst bra bruksprov i både hopp 
och dressyr
Liza – mormor: elitpremierad
Lisa - mormorsmor: elitpremierad, mamma till bl.a. 
hoppkanonen Little Q 

Racot – mormorfar: stjärna i Danmark. Bland det mest 
populära blodet i Danmark. Avkommor: OS i dressyr, OS 
i fälttävlan, NM i dressyr, VM i fyrspann
Nån som varit och ridit på Finntorp? Fråga Lisa Vrang
om Racot!

Urbino – fjärde led: dressyr men har även använts till 
voltige
Immer + Gaspari - dressyress

Härstammar från A-linjen,  L-linjen, R-linjen och Cor de 
la Bryère - Fuschia * 2 – känd fransk travsläkt

Little Q – duktig hoppare å krypare
Pappa: Any Questions (Miltons 
morfar)
Mamma: Lisa 

Akribori

Racot



”Betäck med den där snygge hopphingsten med fina gångarter!”

Alactraz
Aloube - Ronald

Cheques morfar 
• Bländande snygg
• Härstammar från A- och R-linjerna – gyllene korsning 

även L-linjen 
• Fantastiskt bruksprov – höga poäng för gångarter, 

högsta betyg i hoppning och för galopp
• Blodslinjerna var redan poppis i Sverige
• Tyvärr dålig dräktighet i Sverige p.g.a. hög ålder

Hannas kompis: Vad tycker du att jag ska betäcka mitt 
pensionerade galoppsto med?
Hanna: Jag hade betäckt med Alcatraz! Snygg. Bra 
stam! Fina gångarter för en hoppare. Lämnat bra i 
Tyskland! Lite högre men inte grov. 

Resultat: fin hobbyhäst som numer går som skolhäst på 
Strömsholm



Ovanlig ras av kungligt blod

Silvia – Fredriksborgare, skapad av danska kungahuset, en av linjerna inom lipizanerhästarna

Pappa
Morfar

Morfars far



”Du behöver inte ta med hästen in i ridhuset –
stamtavlan hoppar av sig själv”

Casall - Kung av Holstein
Caretino – Lavall

Coralls makalösa släkt
• Casall – farfar: tävlade på högst nivå, bildat en egen hingstlinje i 

Holstein, hingsthållaren Hippo Essentia har flera söner efter Casall
i katalogen 

• C-linjen, Cor de la Bryère, L-linjen, A-linjen, R-linjen
• Corlandus – en av få dressyress i släkten



Kanonstart i Sverige, långsam start i Nederländerna

Cardento, holsteiner
Capitol I – Lord

Tinos superkända pappa
• Härstammar från C-linjen från Cottage Son xx och L-linjen
• Typisk holsteinerstam
• OS, VM och EM-starter i hoppning 
• Kända avkommor Zacramento, Cue Channa, Flip’s Little 

Sparrow, Catch Me Not S
• Flertalet avkommor i senaste OS 
• Hur står det till med avkommornas galopp? Spelar roll! De 

hoppar som bara den!



En salig blandning av irländskt och nederländskt hoppblod

• Rolle 

- Irländsk draught

- Groningen 

- Gelderländare

- KWPN

- Fullblod

- Okänd pappa



Connemara: Ponnyrasen framför alla för hoppning

• Chiefen

• Dazzle

• Hippe 

Grange Finn Sparrow – ”Han är den bästa häst jag ägt!”
Willie Leahy, hästkarl, uppfödare, säljare i över 70 år,  Irlands största 
connemarauppfödare
4:e led hos Chiefen

Strawberry – Playboy ex. på 
övervuxen connemaraCannonball – så berömd 

att han fick en egen likvaka
• Connemara – welsh cob

Faktakoll! 
Varför finns det welsh i 
connemarorna? Britterna 



Ponnyn som hette som han var – släkt med våra new forsterar

Fellow, EM i hoppning 
Merrie Master - Zuidpool's
Rufus van Nomad

Mabel och Nicke
• Fellow tävlade hoppning med flertalet ryttare
• Startade EM i hoppning
• Tävlade tills han var över 20 år
• Brukade komma resandes i sin hästlastbil med hans namn på 

Släktingen Flight 
• Lokalkändis som fick medalj på utställning, tävlade körning 

och drog vagn vid lokala jippon



Källor

• https://www.blup.se/ - främst svenska varmblodiga hästar (halvblod)

• https://www.allbreedpedigree.com/ - nästan alla raser, olika länder

• https://www.haststam.se/ - många olika raser, hästar och ponnyer i Sv.

• http://www.blabasen.se/sh/SokHast - ponnyer, araber, angloaraber

• https://breeding.horsesportireland.ie/Public/SearchAnimalPub.aspx - irländska
hästar

• http://cpbsonline.cloudapp.net/Default.aspx - connemaror Irland 

• Sökmotorer på Internet

https://www.blup.se/
https://www.allbreedpedigree.com/
https://www.haststam.se/
http://www.blabasen.se/sh/SokHast
https://breeding.horsesportireland.ie/Public/SearchAnimalPub.aspx
http://cpbsonline.cloudapp.net/Default.aspx


Tack för att du lyssnade!

• Glöm inte att berätta för din favorit 

hur fin hen är! 

• Det finns mer att läsa om alla våra pållar på hemsidan

På tal om kändisstam… Conrads Syren 

- Far, farfar, farfarsfar världsrekordhållare 


