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Allie

Av Allies stam framgår tydligt att hon är avlad för dressyr, och det finns flertalet
mycket kända dressyrförvärvare i stammen. Visst inslag av hoppning finns
också.

Flera av våra hästar är släkt och Allie är inget undantag. Allies farfar Sandro Hit
är också farfar till Scicco och Aslan (som ju har samma pappa). Dessutom har
Allie Donnerhall och Pik As xx dubbelt upp i stammen. Även vår Frasse hade
samma korsning. I Allies stam återfinns Pik As xx bakom Pik König och Racot.
På tal om Racot så återfinns både han och Pik As xx även i Leos stamtavla. Vi
har också hästar som likt Allie har Donnerhall i stammen, såsom Color, Scicco
och Aslan.

Som framgår i stamtavlan så är Allie linjeavlad på Pik As xx, men även på
Ramiro Z då han finns i femte led på fädernet och bakom Racot på mödernet.
Det är främst Ramiro Z som står för hoppblodet i Allies stam. Mer om Ramiro Z
finns i Cheques stamtavla. Likaså är Allie linjeavlad på Ibikus på mödernet
genom att han även återfinns bakom Schwadroneur och Rambo.
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Allies farfar Sandro Hit, får beskrivas som en riktig stjärna inom dressyraveln.
Sandro Hit har till och med varit rankad som världens bästa dressyrförvärvare!
På OS i Tokyo hade Sandro Hit fem startande avkommor och på VM sex. Här
finns en video med Sandro Hit.

På fädernet återfinns också Donnerhall, som är känd som en av världens bästa
dressyrhingstar. Likaså återfinns Pik Bube, som även han utmärkt sig för sina
fina dressyravkommor.

Michelangelo

Bakom Allies morfar återfinns Michelangelo. Han föddes i Tyskland och var
registrerad som en trakhener. Michelangelo gjorde stora avtryck inom den
europeiska dressyraveln, och Allies morfarsfar Michellino är en av hans mest
kända söner.

På Allies möderne finns också Schwadroneur. Även han var en trakhener som
lämnade många duktiga dressyravkommor. Schwadroneur blev elitpremierad i
Danmark.

https://www.youtube.com/watch?v=ebbl-tpacr4
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Rambo

Mormorsfar till Allie är den danske elithingsten Rambo. Han ska inte förväxlas
med den svenske hingsten Rambo. Som fem- och sexåring vann Rambo det
danska dressyrchampionatet (årgångsklasser). Rambo exporterades till USA och
startade där Grand Prix dressyr. Han blev far till fyra godkända söner.

Rambos pappa är den danske elithingsten Racot, som också återfinns som
mormorsfar till Leo. Trots sin hoppbetonade stamtavla utmärkte sig Racot främst
som dressyrförvärvare. Mer om honom finns i Leos stamtavla.

Ibikus

Rambos morfar Ibikus var också han en mycket duktig dressyrhingst som satt
stark prägel på den danska dressyraveln. En av hans mest kända avkommor var
Midt-West-Ibi-Light. Precis som Allie var Midt-West-Ibi-Light en korsning
mellan Ibikus och Raimondo (Racots pappa). Mer om Ibikus finns här!

http://www.gestuet-haemelschenburg.de/html/e_ibikus.html

