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Aslan G

Som framgår av Aslans stam så har han samma pappa som Scicco, nämligen den svenske
dressyrhingsten Sandakan 1078. Aslan och Scicco har också båda två elitpremierade
Hertigen 505 liksom elitpremierade Jovial 369 i stamtavlan. Mer om dessa hingstar finns i
Sciccos stamtavla.

På tal om elitpremierade släktingar så har Aslans möderne något av ett rekord! Detta då han
har fyra generationer elitpremierade ston i rakt nedstigande led. Dessa ston har alla utmärkt
sig som dressyrförvärvare. Mer om Aslans mamma Avi och hans halvsyskon finns här! Trots
detta och trots att pappa Sandakan var framgångsrik i dressyr finns även hoppblod och
travblod i Aslans stam.

https://www.gnubbarp.com/hastarna-pa-garden/
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Avi (Aslans mamma)

Morfar Good Future har ridskolan tidigare haft söner från, nämligen Goodman och Gordon.
Good Future var en tysk oldenburgare som verkade i Sverige i många. Hans kännetecken var
den mycket fina traven. I samband med att Good Future visades på Alebäcks travstuteri
tillsammans med ett gäng travhingstar lyckades han imponera stort på travhästuppfödarna
med sin trav.

Vid en första anblick kan Good Futures stamtavla verka innehålla endast dressyrblod. Hans
farfar Grannus var dock en mycket god hoppförvärvare. Mer om honom finns att läsa i
Pokeys stamtavla. Även Tino har Grannus i stammen.

Good Future

Bakom Loewen As återfinns såväl fullblodshingsten Pik As xx som Lugano II. Båda dessa
hingstar kan främst beskrivas som hoppförvärvare. Pik As xx återfinns också hos Leo och
Allie. Lugano II är något mindre känd än Lugano I. Den senare blev pappa åt den mycket
kände Lugano van la Roche. Han räknas i dag som en av de viktigaste hingstarna i den
belgiska hoppaveln. Hans mest kände son var Darco som tävlat hoppning på högsta
internationella nivå.
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Bakom Good Futures morfar Pascha finns angloaraben Panter x. Han är mest känd som
farfar till den franske angloaraben Nithard x, som i sin tur var morfar till den mycket kände
Quick Star. Han tävlade hoppning på hög nivå och har varit mycket framgångsrik i
hoppaveln. Quick Star är godkänd i 21 avelsförbund, vilket får räknas som väldigt ovanligt.

Bakom Good Futures mormor återfinns Futoro, som härstammar ifrån fullblodshingsten
Furioso xx. Furiosos linje är flitigt representerade hos våra hästar. Mer om honom finns i
Ackes stamtavla.

Bakom Futoro finns dubbel uppsättning av franska travare. Travblod är inte ovanligt hos
franska varmblodiga ridhästar. Flera av våra hästar härstammar från Cor de la Bryère (dock
inte Aslan), vilket innebär att de har travare i släkten. Det som förenar Futoro, Cor de la
Bryère liksom Urbino är den franske travhingsten Cherbourg. Hans linje är fortfarande
mycket livskraftig och flertalet kända travare härstammar från honom. Urbino återfinns i
Colors och Leos stamtavlor. Cherbourg var döpt efter platsen med samma namn på vilken
det första franska travloppet hölls.

Cherbourg

Aslans mormorsfar Hertigen härstammar på mödernet från Larkenda II. Hennes möderne går
tillbaka på Garkenda, som i sin tur också återfinns hos den kände svenske hingsten Ganesco.
Han var bland annat morfar till Magini som tävlade svår internationell hoppning. Magini
blev i sin tur bland annat pappa till den internationelle dressyrhingsten Briar.

Bakom mormorsmor återfinns Krevad. Hans mamma lämnade även den elitpremierade
hingsten Stanford. Den främsta avkomman till Stanford är Stand by Me, som startat
fälttävlan på högsta nivå.

Krevads pappa kommer ur fullblodshingsten Hyperions xx linje. Hyperion tävlade
framgångsrikt och vann bland annat löpen St. Leger och Epsom Derby. Han var också
framgångsrik i fullblodsaveln.


