Exact 630
Russ. född 2005 på Lojsta Hed, Ljusfux, stjärn, 122 cm skena
15cm e: John Russ 422 u: Aja 3094 ue: Grane 253 Uppf: Börje
Johansson. Visad av: Marika strömberg, Stuteri Mariline
Stam: Välkända fadern John Russ 422 som gjorde 3 säsonger på
heden med ära. Han har idag 5 godkända söner och ett antal
diplomston. Mor är Elitstoet Aja 3094 som lämnat tre godkända
söner och flertalet diplomston samt ett flertal avkommor som
tävlar på travbanan. Det finns gedigen travstam på både fädernet
och mödernets sida. Mormor är superelitpremierade Juli 2247
som fått SvRAF förärvningspris.
Exact är också enda helsyskonet till diplomstoet Pärlemo 4545
som är flerfaldigt guldbelönad med 43p, ett antal Res BIS samt
BIS, prem GI, belönad med både avels- gångarts- och
hoppdiplom och kvalad till ungponnyfinalerna i Falkenberg 4 år i
rad. Hon tävlar även framgångsrikt i körning där hon debuterat i
MSV klass med segrar. Pärlemo blev även distriktsmästare i
dressyr kat B på Gotland i höstas.
Meriter: Prem GII i Sjonhem 2009 med 99788=41p. Fick då
också pris för "Bästa Nygodkända Russhingst 2009".
Har flertalet klassvinster i utställningsringen (bla på GuldRuss)
där han också är flerfaldigt guldbelönad. Visad på 4-års kvalité
med toppbetyget 9-9 i hoppning och blev 2a bästa hopponny av
ca 38 startande. Slutbetyget 8.80 vilket berättigar Exact till
höjning till GI.
Domarkritik ifrån avelsvärderingen 2009: "Häst av utmärkt
rastyp, harmonisk och välbalanserad. Vackert huvud,
välformad hals, bra bål och kors. Från sidan välbenad, något
tåvid fram. Något tät, energisk skritt. Lätt trav med god takt,
svagt påskjut."

Helix från Puser 692
Russ f. 2010. 126 cm-17 cm, G I tom 2017
e. Exact 630, u. Hilla 3870, e. Rival G 464
Marika strömberg, Stuteri Mariline
Resultat: 89789=41 p
Härstammning Far är G I prem och är en utmärkt
tävlings och utställningsmeriterad. Mor är ett högt
bedömt diplomsto med 43 poäng. Mormor är Elit prem
och lämnat minst 3 diplomston. Kommer ur Emil W
Petterssons förnämliga stostam med Diana 2243 som
lämnat hingsten Karens och 7 st diplomdöttrar. Detta är
en gren av Kristina 93 familjen.
Exteriör & Mått Rastypisk av lättare modell. Vackert
huvud, välformad hals, bra bog, rastypisk kors. Benad till
storleken, ngt tåvid fram, spända kort bak. Vägvinnande
skritt med god takt. Energisk, bogfri trav med bra
bakbensarbete.
Bästa körda 4-åring på riksfinalen 2014 med 8,2 totalt.
Seger fullständig klass 1 L:A körning 2014 inklusive
precision och maraton med mera.
Hingsten är avelsvärderad och godkänd enligt rasvisa
bestämmelser. Tilldelad avelsvärdesklass GI giltig till
och med 2017.
Levide Gård
info@levidegard.se
0498-29 14 29
0768-24 34 56
070-764 54 30

Intoxicated Varmblod, brun Hingst f 2001 e. COKTAIL JET
(FR). u. BOURBON EYES ue. SMOKIN YANKEE
INTOXICATED var mycket framgångsrik på tävlingsovalen med segrar
som 3-åring i försök till Kriteriet, semifinal till Breeders' Crown, där han var
tvåa i finalen efter Conny Nobell. Som 4-åring segrade han i Eskilstunas
Fyraåringstest, försök till Derbyt och finalen i Solvalla Grand Prix. Som 5åring vann han Grand Prix de la Cote d'Azur i Cagnes sur Mer med 660.000
kr i förstapris. Som äldre segrade han bland annat i Gävle Stora Pris och en
Gulddivisionsfinal, Östgötaloppet. 56 avkommor i första kullen!
INTOXICATED togs emot positivt av stoägarna under sitt första år i aveln
och har 56 svenskfödda avkommor födda 2013. Två har startat och en
debuterade redan i augusti på 1.19,6/1640 meter och vi väntar med spänning
på det här året. INTOXICATED har en riktigt guldkantad stam. Elithingsten Coktail Jet är mycket framgångsrik även som farfar, framför allt
genom sin son Love You. Modern, Elitstoet Bourbon Eyes, har lämnat ytterligare två avelshingstar i One Too Many 1.13,5am, 2.324.500 kr, 20 st: 10-20 och Never Again 1.13,8al, 1.386.500 kr, 19 st: 9-1-3. INTOXICATED fick
82 poäng, högt förväntat avelsvärde, vid avelsvärderingen och har en
tilltalande exteriör. Han uppstallas även 2016 hos Lena Martell, Stånga,
Gotland. Tel. 0498-48 28 61 eller 070-667 29 55. Intoxicated inledde sin
tävlingskarriär som treåring med sex segrar på 16 starter med bl. a. en
andraplats i Breeders' Crownfinalen. Hingstens främsta merit är segern i Prix
de la Cote d'Azur under femårssäsongen. Han var sexa avseende insprungna
pengar som treåring bland hingstar/valacker i Sverige och sjua som
fyraåring. Intoxicated har hittills tjänat 76.812 kronor per start.
Datum

Placering
1

2005-11-30 1
2009-06-27 1

2009-03-07 1
2004-11-20 2

Lopp
Prix de la Cote d'Azur, GrI (2:a
Joker Barbes, 3:a Loulou Jet F.)
Solvalla Grand Prix, (1:a
Passionate Kemp, 2:a Citation)
Gävle Stora Pris, (2:a Acclaim,
3:a Standpoint
Östgötaloppet (2:a Global
Investment, 3:a Euro Staro
Crown)
Breeders' Crown, Final, GrI (1:a
Conny Nobell , 3:a Tresor Boko)

Vinstsumma

Ålder

660 905 SEK

5

500 000 SEK

4

300 000 SEK

8

300 000 SEK

8

250 000 SEK

3

För information och bokning ring:
Lena Martell, 0706672955 eller
0498482861

Kontakt: Anna Nilsson, Mannegårde
Tel: 0702964680
E-post: mannegarde@gmail.com

Emmerton VDL 1024
Emilion- Nimmerdor- Lucky Boy xx Förädlingsgrad
47,66% Emmerton var överlägsen vinnare av sitt
bruksprov som 3-åring i Adelheidsdorf. Han verkade i
avel i sverige 2002-2005 och tävlades med framgång i
unghästchampionaten och vidare upp till medelsvår klass
av Peter Eriksson. Emmerton gick sedan tillbaka till
Holland där han blev holländsk mästare 2008
tillsammans med Jur Vrieling och har tagit segrar upp till
GP hoppning. Han har där lämnat bl.a. vinnaren av
KWPN´s hingstprov 2013 Freeman VDL Emmerton har
på en ralativt begränsad mängd avkommor födda mellan
2003-2006 lyckats producera ovanligt stor andel tävlande
avkommor -70%. Avkommorna har varit framgångsrika
vid såväl unghästtest som i tävling vilket avspeglar sig i
ett bra avelsindex på 140. De äldsta avkommorna blir 13
år 2016 och en handfull är placerade i Internationell svår
hoppning. Flera har deltagit i årgångsfinaler. Han har
också lämnat en godkänd son i SWB - Niveau 1136,
placerad i Internationell svår hoppning. Utöver
framgångsrika avkommor i hoppning kan också nämnas
dottern Emma, som representerat Sverige vid UVM i
dressyr och nu är placerad i Svår dressyr.
För detta tilldelas Emmerton ELIT 2016
Peter Eriksson "En hingst med fantastisk mun och
ridbarhet. Han passar perfekt i svensk avel"
2 000:- + moms språng
8 000:- + moms 90 dygns dräktighet

Fjalla- Eyvindur fra Blönduosi
Islandshäst 1:a klass totalbedömd 8,24 p
e. Skori fra Blönduosi u. Snekkja fra Brun

Vi är väldigt stolta över att kunna presentera vår nya
hingst som landar i Sverige i januari 2015.
Han är en av Islands högst bedömda hingstar exteriört
och lämnar mycket trevliga avkommor.
Språngavgift: 1500kr + moms
Levande föl avgift: 7000kr ink moms

www.islandshastargotland.n.nu 0703648803

Okidoki 649 Russ

Född 2007. Brun med stjärn, vit ball vänster bak. 125cm i
mankhöjd.E. Pant 595 U. Gnistra 3501
Godkänd på Gotland 6 mars 2011, GI tom 2017.
Exteriör: 9,9,7,8,8= 41 p. Harmonisk, maskulin hingst av
utmärkt rastyp. Vackert huvud, naturlig resning, bra bål
och bakdel. Något gracil fram. Rättställd fram, något
bred bak. Energisk, stundtals överilad skritt. Lätt
energisk och vägvinnande trav. Skena 16 cm.
Hingsten utöförde ett Körprov: 9,8,10,7 = 34, (8,5 i
medel). Anspänningen och frånspänningen är mycket väl
genomfört, lungt, hingsten är väl tränad. Väl genomförd
igångsättning. Utmärkt genomförda halter. Hingsten är
något spänd, har god samarbetsvilja, bra lydnad.
OkiDoki är tillgänlig för betäckning av Russ- ston.
Vid intresse ring 0704 673943 maila till:
Marita.havdell@hotmail.com

Ruff Lil Banjo American Quarterhorse

Född: 2005 146cm Sire: Banjo Whiz Dam: Lil Ruf Jessie
Quarterhingsten vi visar här heter RUFF LIL BANJO. Vi importerade
honom som 3-åring från USA. Han är avlad främst som Reininghäst, den
gren som nu finns med hos SvRf. Ruff Lil Banjo skadade höger höft, som
1-åring, i hagen i USA. Som tidig 3-åring påbörjades inridning i USA, men
skadan satte stopp för hans rid och tävlingskarriär. Ruff Lil Banjo har en
guldkantad härstamning, med många helsyskon som tävlar på hög nivå.
Hans far, Banjo Whiz är bl.a. AQHA Reining World Reserv Champion, med
ca 4 miljoner intjänat, och hans farfar, Topsail Whiz, är den Reininghingst
vars avkommor tjänat in mest i världen, med över 90 miljoner sv.kr. i
Reiningtävlingar. Hans moder, Lil Ruf Jessie, har till nu lämnat 10
avkommor, som har tjänat över 2.5 miljoner sv.kr, varav en avkomma 2009
blev NRHA Futurity Reserv Champion. Det är världens största
Reiningtävlingen som avgörs i December varje år. Ruff Lil Banjo är en
mycket trevlig och okomplicerad hingst. Hans avkommor har visat sig ärva
hans goda psyke och atletiska rörelser. Ruff Lil Banjo har ett 40 tal
avkommor, efter att ha använts på transportsemin, under några år. Nu
betäcker han bara naturligt, eller via direkt semin. Detta pga svårigheten att
kunna skicka med Posten.
Vi visar även en avkomma, Ruff Tazzel född 2011 som ägs av Zandra
Holmberg sedan 2012. Tazzel har tävlats i unghästklasser vid hand, Trail
med framgång och tränas nu för Reining. Han är, liksom sin far, mycket
trevlig, lättlärd, atletisk och otroligt vänlig. Sällskapet som Ruffie har med
sig, är en American miniatyr horse. Killers Lightning Storm är en 4-årig
valack och de går tillsammans i hage på dagtid och har blivit bästa kompisar.
Storm fick följa med som sällskap, eftersom Ruff Lil Banjo annars bara åker
till seminstation, så då behöver han inte tro att det var dit vi skulle idag!
Har ni några frågor om Ruff Lil Banjo eller Quarterhästar, så kontakta oss
gärna här, eller ring:

Håkan och Pia Thomsson, Lye.
Tel: 0706-43 19 06
E-mail: thomssonqh@telia.com

Fakta:
Quarterhästen är den största registrerade rasen i hela världen, med ca
6 miljoner registrerade hästar sedan 1940, då en sluten stambok
startades av AQHA. Samtliga Quarterhästar, från hela världen,
registreras hos AQHA. Och det största användningsområdet är
westernridningens många olika grenar, men även som
turridningshästar, terapihästar och familjehästar. AQHA har även ett
Appendix register, sidoregister, där man även kan registrera
blandningen av Quarterhästar och registrerade Fullblod, där minst
1/8 del av härstamningen måste vara en registerad Quarterhäst. Detta
gör att många Appendix quarterhästar används inom galoppsport,
dressyr, hoppning, polo och jakt. Quarterhästen fick ursprungligen
sitt namn, för att man nöjestävlade om vem som hade den snabbaste
hästen. Detta gjordes på byns huvudgata som oftast var en Quarter of
a mile, 402 meter. Och därav fick Quarterhästen sitt namn.
Quarterhästar har sitt ursprung i de draghästar, arabhästar och
morganhästar som kom till USA med invandrare. Man avlade fram
en uthållig häst som var snabb på kort distans. De användes främst
för att kunna driva stora ko-hjordar, och för att snabbt kunna fånga in
djur som rymde och djur som skulle märkas. De var även körhästar,
och med sina bekväma gångarter, användes de även för att rida till
byn eller kyrkan. Alla dessa användningsområden, har sedan gjorts
om till tävlingsklasser, så det är världens mest mångsidiga hästras.
AQHA är även föregångare när det gäller genetisk forskning och
Quarterhästar testas för fem olika genetiska sjukdomar, varav två är
dominanta och tre är recessiva.
Alla hingstar måste vara fritestade från de två dominanta generna för
att kunna få sina avkommor registrerade hos AQHA. Alla föl testas
även för att fastställa föräldrarskapet. Ruff Lil Banjo är fritestad för
samtliga dessa fem genetiska sjukdomar.

Marvin 31 AB Morgan
e. Isaksbo Jeronimo 10 Elit u. Stall Misty's Candy Lee
Född: 31 Maj 2006
Meriter: Premierad B 98879 = 41 p.
kommentar: Morganhästen är en riktig
pärla, det är inte ofta man ser en häst med den
kvaliteten. Svensk Mästare i Team Sorting (Western)
SM Silver i Dummy Tying ( Western) Årets Morgan.
2013 Premierad AB
Bästa hingst vid Morgan Rix
Svensk Mästare i Dummy Tying (Western)
SM Brons i Dummy Stopping (Western)
Exteriör: Normalt utvecklad maskulin och elegant hingst.
Lång hals, väl markerad bog,
tåvid fram, väl inskenad. Taktmässig, något spänd skritt. Lätt
och luftig trav med bra mekanik. Domare: Morgan Johnsson.
Bruksprov: 2013
Ridprov Skritt: Ren och taktmässig energisk. Trav : Ganska
vägvinnande taktmässig, god bakbensaktivitet har förmåga att
variera. Galopp: Vägvinnande ganska bärig.
Allmänt intryck: God framåtbjudning, god samarbetsvilja
och god utvecklingsbarhet. (788) 7,5
Körprov:78788
Löshoppning (Dagens avstånd 6,80 dagens sluthöjd
1,20) pänstig, gott självförtroende. 778
Marvins sammanlagda poäng är 63,56
Cristels mob tel : 073-6506108 Lars-Eriks mob tel: 0707781942 lasse@lillakruse.se ckolmodin@gmail.com
verkar via semin vid intresse språngavg 2500:- 90 dagars
dräktighet 5000:- exlusive moms.

Hålger NordsvenskI år är det nygodkände 3-åringen Hålger

som finns till förfogande. Han godkändes på Grevagården nu i
mars. Han mättes till 158 cm i mankhöjd och fick 88888=40p.
Han kommer ur sin far Hårlemans första årgång. Hårleman
kommer ur en mycket förvärvningssäker stostam. Stostammen
heter Herrsjöstammen (12) och kommer från början från
Östergötland men är nu välspridd över landet. Den har givit
flertalet godkända hingstar samt diplom- och elitston. Nämnas
kan till exempel Halvar 2004 som är bedömd med 43 p.
Halvar stod på Gotland i fjor. Hålgers stostam heter
Ånnistammen och har nr 81. Stammen finns till största delen i
skåne och småland. Modern Sabina 23371 är ett diplomsto
som gick etta på premieringen i Tingsryd som 3-åring. Alla
Sabinas vuxna avkommor har blivit klass 1 eller högre.
Sabinas far Udd 1900 är exporterad till Österrike. Innan dess
hann han få 20 avkommor. Av dessa är 4 godkända hingstar, 3
diplomston och 6 st. klass 1-hästar. Endast en visad avkomma
har fått under klass 1, resten är ovisade. Modern Sabina är
även syster med den i fjor godkände Brändabo Ådi (2053).
Sabinas morfar är en elithingst vid namn Faxe 1811 som är
född hos Magnus Bendelin här på Gotland. Varför vi har valt
att ta ner just Hålger beror dels på hans mycket fina stam, men
framförallt på hans egna bra rörelser och fina typ. Hans fina
temperament verkar komma på köpet med Hårlemans stostam,
han är lika trevlig att hålla på med som sin morbror Halvar
som stod här i fjor. Stammässigt bör han passa till i princip
alla ston vi känner till på ön. Allt för att så många som möjligt
skall få chansen att betäcka när det väl kommer ner en hingst.
Bokar du ditt sto innan den 31 mars får du rabatt på
språngavgiften. Hålger är uppfödd och ägs av Göran Jonasson
i Torsås.
Ellen & Ariel Norrby
Ellen: 073-567 55 04 Acke: 073-655
47 32 ellen_norrby@hotmail.com
maje @ hotmail.com

Fakta: Nordsvensken klassas numera som en utrotningshotad
hästras, detta trots att vi har den att tacka för att den har byggt
upp vårt samhälle. Utan den hade antagligen utvecklingen av
vårt jord- och skogsbruk sett annorlunda ut. Stamboken är
över 100 år och 1964 delades rasen i två. Den ena är
kallblodstravarna (som i folkmun ibland kallas för nordsvensk
travare) och den andra är nordsvenska brukshästen som Hålger
tillhör.
Idag används nordsvensken som en riktig familjehäst. Den är
trevlig att både rida och köra. Med samma häst kan du rida
lättare hoppning på den, rida dressyr, köra brudpar, använda
den i jordbruket och till att ta hem din vinterved. Det finns
även flertalet nordsvenskar som går svår klass i sportkörning i
både par och enbet.
Det är en pigg och vaken häst med energi, men med en vilja
att vara till lags och med en arbetsvilja utöver det vanliga.
Eftersom nordsvensken klassas som utrotningshotad så har ett
stort arbete dragits igång att inventera alla ston i Sverige. På
Gotland har vi hittills hittat 20-talet ston som är inventerade.
Känner ni någon med ett nordsvenskt sto så be dem gärna att
fylla i en inventeringsblankett. Den finns både på nätet och hos
Ellen.
När vi (Ellen och Acke) tog ner hingst första gången 2014 så
hade det inte varit någon hingst i avel på Gotland på 11 år. Vår
förhoppning är att fler skall vakna till och se till att sätta sina
nordsvenska ston i avel, och det blir ju mycket lättare om det
finns en hingst på ön!

Havatur från Lönneberga
E. hederspremierade Mökkur frá Varmalæk
Ue. elitpremierade Svalur frá Glæsibæ
U. Garún från Tåkern, bedömd 2:a klass
Uu. Grása från Stordalen, bedömd,1:a klass.

Hvatur är en mycket trevlig och ridbar islandshingst. Han är
född år 2000 och har funnits på Gotland sen han var 2 år. Han
visades på Strömsholm 2006 och godkändes för avel.
Uppfödare är Mats Jennerholm. Ägare är Ingrid Jacobsson.
Hvatur är en femgångshäst. Han är 16 år.
Han har en jämn och taktfast tölt som han nedärver till sina
avkommor. De har varit lätta att rida in och blivit trevliga och
bra ridhästar med bra tölt som en extra bonus. Hvatur betäcker
i Vamlingbo hela sommaren och går på fribetäckning. Han
hade 100 % dräktighet förra säsongen. Han är trevlig mot ston
och ev. föl som är med. Han är erfaren och lugn med stona och
även trevlig mot oss tvåbenta!
Hvatur från Lönneberga har en stark stam. Han är efter den
mycket meriterade hingsten Mökkur fra Varmalaek som fått
hederspremie för sina avkommor och är VM-vinnare i
tölt.Hans mamma heter Garún från Tåkern och är högt
bedömd och hans mormor Grása från Stordalen är bedömd i
första klass. Hon var det första svenskfödda sto som deltog på
VM-avelsbedömning för islandshästar. Hvaturs morfar är
Svalur fra Glaesibae, som är elitpremierad för avkommor.
Kuriosa är att den fina tävlingshästen Jórik från Lönneberga,
kommer från samma sto-stam som Hvatur och de har samma
pappa, Mökkur. De är mer än halvbröder, nästan bröder.Några
av Hvaturs avkommor är till salu. De är från 3 år och uppåt
och finns att se eller provrida i Vamlingbo.
Välkommen till Storsudrets Islandshästar.
Språngavgift/betäckningsavgift: 2000 kr
Levande föl: 4500 kr. Dessutom tillkommer stoavgift som
betalas till SIF-Avel.För övrigt inga kostnader.
Betäckningskontrakt skrivs. Hingsthållare/ägare: Ingrid
Jacobsson, mob. 073-7767818

Galdur fra Horni
Islandshäst. Blup 121 Bukskäck gen
e. Kvistur fra skagaströnd 8,58p
u. Gletta fra poroddstrooum 8,01p
språngavgift: 1500kr levande fölavgift: 3500kr
Johanna Nordenankar
www.islandshastargotland.n.nu 0703648803

