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Bella

Vår Bella Donna är född i Irland, vilket tydligt framgår av hennes stamtavla. Mamma
Huggingstown Rose har fyra registrerade avkommor, varav tre är registrerade utan namn. En
av dessa tre är Bella, vilket innebär att hon inte har döpts av sin uppfödare. En annan av de
odöpta avkommorna är Bellas helsyskon.

Av figuren ovan framgår att det saknas registrerad information om Bellas mormorsmor. Att
det saknas information i delar av stamtavlan är relativt vanligt på irländska hästar och
ponnyer. Varför det är så finns att läsa om i Dinos stamtavla.

Morfar Riyalan har vunnit Croker Cup, som är öppen för fullblodshingstar på Royal Dublin
Horse Show. Riyalan xx används främst för att avla fram fälttävlanshästar. I Irland är det
vanligt att korsa fullblod med olika former av ridhästraser för att avla just hästar för
fälttävlan.
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Riyalan

Riyalan xx härstammar från Derring Do xx. Han var pappa till Hill’s Double xx, som i sin
tur lämnade Hilly Trip xx, som startade fälttävlan på högsta internationella nivå.

Bakom mormorsfar återfinns fullblodshingsten Water Serpent. Han räknas som en av Irlands
bästa hoppförvärvare. Han lämnade bland annat The Rock som vann silver i OS, tog
EM-silver och vann Nations Cup fem gånger. Avkommorna Rockette vann EM-guld och
Kilkenny vann VM-brons.

Water Serpent xx

Water Serpent xx återfinns dessutom på mödernet hos Cruising, en av de bästa irländska
hopphingstarna genom tiderna. Mer om Cruising finns i Bens stamtavla. Även Crusings
pappa Sea Crest återfinns i Bens stamtavla i och med att han är morfar till Bens pappa.

Bella och Ben är också släkt via King of Diamonds, som återfinns dubbelt upp i Bellas stam.
Mer om honom finns i Bens stamtavla.



3(3)

Pappa Royal Concorde är en duktig hoppare som har tävlat på 1,50-nivå. Noterbart är att han
har vunnit tre olika derbyn, hopptävlingar som kännetecknas av att banhoppningshindren är
inspirerade av naturhinder. Mer av Royal Concorde finns på hans Facebooksida.

Royal Concorde

Royal Concordes mamma Trump Carder var också en framgångsrik hoppare. Hennes
mamma Carrigbrahan Peggy i sin tur beskrivs som ett av de mest betydelsefulla stona i den
irländska hoppaveln. Det är därför intressant att notera att uppgifterna om hennes pappa
varierar. I svenska registret uppges Royal Dublin xx som pappa men i det irländska registret
uppges Harrigan xx vara pappan. Trump Carder lämnade fem avkommor som tävlat
hoppning på grand prix-nivå, varav tre startade på internationell nivå.

Carrigbrahan Peggys morfar Seven Bells xx var efter den berömde fullblodshingsten
Worden. I slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet var han en av de ledande
fullblodshingstarna i Frankrike. I Sverige är han mest känd som pappa till Moderne xx. I
Sverige blev Moderne xx pappa till Son of a Gun xx, den fullblodshingst som varit mest
framgångsrik i ponnyaveln. Han lämnade ett antal SM-medaljörer i hoppning och galopp.
Mer om honom finns i Tarschans stamtavla.

Farfar Concorde är också känd under namnet Olympic Concorde. Detta eftersom han var en
av de hästar som sponsrades med hopp om att han skulle kunna starta OS i hoppning för
Nederländerna. Sponsringen syftade till att säkra de mest lovande hästarna i nederländsk ägo
och förhindra att de såldes utomlands och börja tävla får något annat land.

Farfarsfar Voltaire härstammar ur Furioso xx:s linje, en linje som är flitigt representerad hos
våra hästar. Mer om den linjen finns i Ackes och Lekis stamtavlor. Bakom Voltaire återfinns
också Gotthard, en av Europas bästa hoppförvärvare. Color, Lekis och Leo härstammar från
Gotthards linje.

Concordes morfar Marco Polo återfinns också i femte led hos Curbina. Ur denna linje
härstammar hopphästen Milton.

https://m.facebook.com/royalconcorde?eav=AfbhUhsumDry-yDRVghKIGXQMjal5MOM3fYtZd3d18rA_6VX7mRjvz4ZXeqIK4VS714&paipv=0&_rdr

