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Tura

Turas pappa Nintender (ex. V. Sambia) är elitpremierad. Han har tävlat hoppning på grand
prix-nivå. Ni kan se en film om Nintender här!

Farfar Namelus R gjorde ett mycket bra bruksprov i Nederländerna, och har levt upp till
förväntningarna i aveln. En skada satte stopp för hans hoppkarriär i unga år, men i aveln har
Namelus R varit mycket framgångsrik. Han rankades som den bästa hoppförvärvaren i
Nederländerna 2008. Namelus R har lämnat flertalet internationella hoppare varav Christian
K. är en av de mer kända.

https://youtu.be/wnzEC1tiX6o
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Namelus R

Namelus R:s pappa, Concorde återfinns också hos Bella. Mer om honom finns att läsa i
hennes stamtavla. Via Concorde går Tura tillbaka till Furioso xx-linjen, en av de vanligaste
anfäderna hos våra hästar. Han presenteras i Ackes stamtavla.

Nintenders morfar är den kände Contender. Han återfinns hos flera av våra hästar. Om
Contenders pappa Calypso II finnas att läsa i Coralls stamtavla. Contender går tillbaka på
Cor de la Bryère, en av Europas bästa hopphingstar. Som framgår av Turas stam så är hon
linjeavlad på Cor de la Bryère tre gånger om, detta då han också återfinns bakom Iris. Han
förekommer flitigt i stammen hos våra hästar.

Tura är linjeavlad på Joost, som var en känd hingst i Nederländerna. Joost är känd för att ha
lämnat ett stort antal hoppavkommor såsom VIP, Ommen, Attent Zb, Satchmo och Jonggor
II. Mer om Joost finns att läsa i Coralls stamtavla. Om Joosts pappa Consul finnas att läsa i
Catitzis stamtavla.

På Nintenders möderne återfinns elitpremierade Maximus 620. Han importerades till
Sverige från Tyskland och var en framgångsrik hoppförvärvare. Maximus 620 är ytterligare
ett exempel på linjeavel i Turas stam. Även Farnese finns på mödernet och om honom går att
läsa i Pokeys stamtavla.

Mamma Niki Paradise har tävlat 1,40-hoppning innan hon blev avelssto. Även mormor
Jennieta har tävlat hoppning på grand prix-nivå, i USA.

Indoctro
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Morfar Indoctro (ex. VDL Indoctro och C-Indoctro) räknas till en av de främsta
hopphingstarna. Några kända avkommor är Nike, Casadora, Orame och Nassau.
Indoctro är av holsteinerstam och är ett exempel på den gyllene korsningen mellan Capitol
och Caletto II. Denna korsning har resulterat i flertalet mycket bra hoppare. Capitol finns att
läsa om i Kentas stamtavla och Caletto II i Camrats stamtavla. Även Calypso I finns
omnämnd i Camrats stamtavla. Indoctro har två helbröder som verkat i aveln, C-Indoctro II
och National Guard.

Bakom Turas mormor finner vi den kände fullblodshingsten Lucky Boy. Han beskrivs som
den mest värdefulla fullblodshingsten i nederländsk hoppavel. Lucky Boy xx lämnade 16
godkända söner, vara av Octrooi (ex. Best of Luck) är mest känd.

En annan känd fullblodshingst på Turas möderne är Uppercut xx. Han föddes i Irland och
tävlade galopp utan någon framgång. Uppercut xx startade två gånger och vann 0 kronor.
Han fick dock en rejäl revansch i nederländska hoppaveln. Uppercut xx blev pappa till bland
annat till Thouar och Chrysler Uppy. Uppercut xx var morfar till Aram 866, som verkat i
Sverige.

Som framgår ovan så har Tura flera inslag av linjeavel. Ytterligare en hingst som återfinns
mer än en gång hos Tura är Sinaeda, på mödernet. Han återfinns också hos Curbinas
stamtavla.

Sinaeda

Sinaedas mamma importerades till Nederländerna från Holstein då de nederländska
uppfödarna önskade avla fram en något lättare, modernare sporthäst. Sinaeda själv var en
korsning mellan en mer traditionell nederländsk lite tyngre modell och en lättare
holsteinerhäst. Han producerade 16 godkända söner och anses vara en av grundpelarna för
den moderna nederländska hoppaveln.

På mödernet återfinns också Rigoletto som var efter Ramzes x, en av de viktigaste
angloaraberna i den europeiska ridhästaveln. Ramzes x återfinns hos flertalet av våra hästar.


