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13 Balstakko Reg.nr:  04-15-3272Årgångshingst, hoppning

Paul Schockemöhle Pferdehalt. GmbH Gestüt Lewitzbr 2015 165 20,5
e.Baloubet du Rouet (SF) 95083 u.Stakkora e.Stakkato 95373 u.Candorra Z e.Carthago

Exteriör
Långsträckt,  i framvikt. Uttrycksfullt huvud, väl ansatt välformad hals, lång något öppen längdrygg och toppigt sluttande kort 
kors. Obetydligt uttåad. Något trakttrånga hovar. Taktmässig,  vägvinnande skritt, breddar  något bak. Rörlig, aktiv, 
framåtgripande trav.

37,0 Typ  7,0 Huvud, hals och bål  7,0 Extremiteter  8,0 Skritt  7,0 Trav  8,0

Gångarter
Ganska rörlig, aktiv skritt, ibland något ojämn bak. Lätt trav, i framvikt. Aktiv, vägvinnande galopp, i framvikt. Kunde arbeta mer 
över ryggen. Arbetsvillig, kunde ridas mer med nosen framför lodplanet för bättre aktivitet över ryggen.

Skritt  7,07,1 Trav  7,0 Galopp  7,5 Allmänt intryck  7,0

Löshoppn.
God rytm och framåtbjudning. Säker taxering. Snabb reaktionsförmåga och god spänst. Samarbetsvillig, orädd och energisk.  
God kraft. Använder kroppen bra.

8,50 Teknik och förmåga  8,5 Temperament och utvecklingsbarhet  8,5

Härstamning/Lämplighet Dressyr  0/0 Hoppning  1/1

Godkänd med G2 t.o.m. 2019 Dressyrindex  5,6 Hoppindex  10,8

1 C-Future Reg.nr:  04-15-3280Årgångshingst, hoppning

Evi Bengtsson Jan-Gottfried Böningmbr 2015 164 20,5
e.Casall 95410 u.I-Lorain e.Landadel u.U-Cordia e.Coriolan

Exteriör
Välproportionerlig, något överbyggd. Uttrycksfullt huvud, välformad hals, omarkerad manke och långt sluttande kors. Något 
fransysk, hovar med låga trakter fram. Energisk, taktmässig, något kort skritt. Lätt, taktmässig trav i framvikt.

37,0 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  7,5 Skritt  7,0 Trav  6,5

Gångarter
Taktmässig, något kort skritt, kunde visa lite mer egen framåtbjudning. Taktmässig, lätt trav med viss spänst, kunde vara mer 
aktiv bak. Rytmisk, lätt, välbalanserad galopp. Kunde varit mer vägvinnande.

Skritt  6,06,6 Trav  6,5 Galopp  7,0 Allmänt intryck  7,0

Löshoppn.
God rytm, balans och framåtbjudning. Taxerar säkert. God ryggverkan, benteknik bak och spänst. Samarbetsvillig med gott 
förtroende. Orädd och sansad. Gör det lätt, hoppar likadant. Kvick i reaktionerna

8,50 Teknik och förmåga  8,5 Temperament och utvecklingsbarhet  8,5

Härstamning/Lämplighet Dressyr  0/0 Hoppning  1/1

Godkänd med G2 t.o.m. 2019 Dressyrindex  5,1 Hoppindex  10,5

2 CCStuds Kuba Libre (SWB) Reg.nr:  04-15-1763Årgångshingst, hoppning

D. Carlberg & Son Intressenter AB / 
CC Stud

D. Carlberg & Son Intressenter AB / CC 
Stud

fx 2015 169 21,0

e.Untouchable 95399 u.Cependence VDL e.Hold Up Premier 95121 u.Independence e.Ahorn 95038

Exteriör
Högställd, välproportionerlig. Väl ansatt hals, lång manke, djup bål, något stram ländrygg, långt kors. Något tåvid, hovar med 
låga trakter. Avspänd, taktmässig skritt med normal steglängd. Taktmässig trav som kunde vara mer framåtgripande men med 
aktiva bakben.

37,0 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  7,0 Skritt  7,0 Trav  7,0

Gångarter
Taktmässig skritt med något kort steglängd. Aktiv, något kort trav. Rytmisk vägvinnande galopp. Aktiva, bäriga bakben, 
arbetar väl över ryggen, hamnar stundtals i framvikt.

Skritt  6,56,5 Trav  6,0 Galopp  7,0 Allmänt intryck  6,5

Löshoppn.
God rytm, balans, framåtbjudning och benteknik. Rättar sig bra. Samarbetsvillig, orädd och sansad. Avslutade bra. Positivt 
kvick.

8,50 Teknik och förmåga  8,5 Temperament och utvecklingsbarhet  8,5

Härstamning/Lämplighet Dressyr  0/0 Hoppning  1/1

Godkänd med G2 t.o.m. 2019 Dressyrindex  5,0 Hoppindex  10,5

14 Go First Reg.nr:  04-15-3274Årgångshingst, dressyr

Paul Schockemöhle Pferdehalt. GmbH Gestüt Lewitzmbr 2015 165 20,5
e.Governor 9229 u.La Fermosa e.Fürstenball 95412 u.Landiara e.Rohdiamant 95065

Exteriör
Ädel, kvadratisk. Litet uttrycksfullt huvud, väl ansatt påtagligt välvd hals med naturlig resning, lång manke, kort rygg, 
sluttande välformat kors. Små, trakttrånga hovar, i övrigt välbenad. Avspänd, taktmässig, rörlig skritt. Lätt, luftig aktiv trav i 

41,0 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  8,5 Extremiteter  7,5 Skritt  8,0 Trav  9,0
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uppförsbacke.
Gångarter
Taktmässig, energisk, vägvinnande skritt med väl undersatta, aktiva bakben. Lätt trav, i uppförsbacke. Galoppen är rund, aktiv 
och bärig, kunde vara något mer vägvinnande.

Skritt  8,58,3 Trav  8,0 Galopp  8,0 Allmänt intryck  8,5

Löshoppn.
God framåtbjudning, svag spänst. God samarbetsvilja, orädd. Forcerad.

5,00 Teknik och förmåga  5,0 Temperament och utvecklingsbarhet  5,0

Härstamning/Lämplighet Dressyr  1/1 Hoppning  0/0

Godkänd med G2 t.o.m. 2019 Dressyrindex  10,8 Hoppindex  5,5

53 Vivaldon Reg.nr:  04-15-3283Årgångshingst, dressyr

Paul Schockemöhle Pferdehaltung 
GmbH

Gestüt Lewitzmbr 2015 169 21,5

e.Vivaldi u.Loxandra e.Diamond Hit 

Exteriör
Välutvecklad, maskulin, välproportionerlig. Uttrycksfullt huvud, väl ansatt hals med naturlig resning, djup bog och bål, lång 
manke, något kort ländrygg och välformat kors. Något tåtrång, korta skenor. Vägvinnande, rörlig skritt. Luftig, rörlig trav i 
uppförsbacke.

41,0 Typ  9,0 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  8,0 Skritt  7,5 Trav  8,5

Gångarter
Taktmässig, aktiv, vägvinnande skritt. Har lite bråttom. Traven är energisk, stundtals lite hastig, i uppförsbacke med bra balans. 
Kunde bära lite bättre och kunde vara något mer rörlig. Bär sig bra i galoppen, i uppförsbacke.

Skritt  8,08,0 Trav  7,5 Galopp  8,5 Allmänt intryck  8,0

Löshoppn.
God rytm, balans och framåtbjudning. Svag ryggverkan. Uppmärksam, samarbetsvillig och orädd. Trygg, gillar arbetet.

6,25 Teknik och förmåga  6,0 Temperament och utvecklingsbarhet  6,5

Härstamning/Lämplighet Dressyr  1/1 Hoppning  0/0

Godkänd med G2 t.o.m. 2019 Dressyrindex  10,5 Hoppindex  7,0

18 Baloé Hp (SWB) 1342 Reg.nr:  04-14-2684Årgångshingst, hoppning

Malin Carlsson Hipparion HB Malin Carlsson Hipparion HBbr 2014 172 21,5
e.Balou du Rouet 95144 u.Unta e.Clearway 95359 u.Elvira III e.Corrado I 95073

Exteriör
Stor, långlinjerad, välproportionerlig. Litet uttrycksfullt huvud, lång välvd hals med naturlig resning, hög manke, något låg rygg 
och välformat kors. Marktrång, tåvid, rakhasig med långa kotor. Avspänd, taktmässig, vägvinnande skritt. Energisk, kort trav, 
stundtals med ojämt påskjut bak.

38,0 Typ  9,0 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  7,0 Skritt  8,0 Trav  6,0

Gångarter
Taktmässig, rörlig och aktiv skritt med vägvinnande steg. Ganska bogfri trav, arbetar fint över ryggen. Ganska elastisk, bärig 
med ojämn bakbensaktion, lyfter vänster bak mer än höger. Galoppen är rytmisk, rund och aktiv, särskilt bak. Reglerbar, elastisk 
och välbalanserad. Samarbetsvillig, uppmärksam hingst med fin kontakt. Svarar fint för hjälperna, liksidig.

Skritt  8,57,8 Trav  6,5 Galopp  8,5

Hoppning
En hingst med positiv attityd, spänstig med bra avstamp. God rytm, balans och framåtbjudning. Säker taxering, snabb 
reaktionsförmåga, rättar sig bra. Förtroendefull, samarbetsvillig och energisk. Inte alltid rak.

8,6 Teknik och förmåga  8,5 Temperament och utvecklingsbarhet  9,0

Ridbarhet hoppning
JFP: Hoppar bra, atletisk med scope. Försiktig. Svår att hålla rak, vrider huvudet åt höger och hoppar åt vänster. Kvalité i 
hoppningen. DM: Mouth, canter good. Scopy, quick and careful. Good quality. Jumps a little to the left. For Balou not spooky 
at all.

8,50 Testryttare I  8,0 Testryttare II  9,0

Härstamning/Lämplighet Dressyr  0/0 Hoppning  1/1

Godkänd med G tills vidare Hoppindex  19,3

20 Calido's Son Reg.nr:  04-14-3096Årgångshingst, hoppning

Paul Schockemöhle Pferdehalt. GmbH Tessa Pfeilskm 2014 169 20,0
e.Calido I 95117 u.So Nice P e.Stakkato 95373 u.Crissie e.Contender

Exteriör
Långlinjerad, något lågställd. Uttrycksfullt huvud, lång påtagligt välvd hals, lång manke, lång ländrygg, något kort, sluttande 
kors. Intåad, marktrång och väl inskenade hasor.Taktmässig skritt med normal steglängd. Energisk, kort trav som kunde vara 
mer aktiv bak.

36,0 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  7,0 Extremiteter  7,0 Skritt  7,5 Trav  6,5

Gångarter
Taktmässig skritt med normal steglängd. Visar viss elasticitet i traven och ganska god bogfrihet. Kunde arbeta med bakbenen 

Skritt  7,07,0 Trav  6,5 Galopp  7,5
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lite längre in under kroppen. Galoppen är rytmisk, ganska rund och reglerbar. Hingsten kommer tillbaka på ett bra sätt. Ojämn 
takt, kunde komma fram något med nosen och arbeta mer över ryggen.
Hoppning
Mycket god ridbarhet. Fin balans i galoppen. Använder kroppen tydligare med ökad hinderhöjd. Taxerar säkert med god rytm 
och framåtbjudning. Uppmärksam, samarbetsvillig, orädd och energisk.

8,3 Teknik och förmåga  8,0 Temperament och utvecklingsbarhet  9,0

Ridbarhet hoppning
JFP: Väldigt ridbar och färdig för sin ålder. Bra balans, snabb fram. Bra avstamp, hinderklok. Har blod utan att vara het. DM: 
Feeling a little week in all gaits. Last round he had a touch - good reaction in front, behind a little normal. Needs mor length in 
front, neck needs to come out a bit more.

8,00 Testryttare I  8,5 Testryttare II  7,5

Härstamning/Lämplighet Dressyr  0/0 Hoppning  1/1

Godkänd med G tills vidare Hoppindex  18,5

21 Demand (SWB) 1344 Reg.nr:  04-14-1777Årgångshingst, dressyr

Per-Arne Persson Per-Arne Perssonbr 2014 168 20,5
e.Ampere 1225 u.Delight (F. 2) (SWB) 26813 e.Don Schufro 95077 u.Marlén (F. 2) 17568 e.Mowgli 637

Exteriör
Harmonisk, välproportionerlig långlinjerad. Uttrycksfullt huvud, välansatt, välformad hals, liggande bogar, lång manke, något 
lång ländrygg och välformat kors. Något intåad med korta skenor, väl inskenade hasor. Avspänd, rörlig, vägvinnande skritt. 
Spänstig, taktmässig trav, väl undersatt bak.

42,0 Typ  9,0 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  8,0 Skritt  8,5 Trav  8,5

Gångarter
Aktiv, bogfri, ganska vägvinnande skritt. Taktmässig, rörlig, aktiv vägvinnande och elastisk trav. Breddar något bak. Rytmisk, 
rörlig, bogfri, aktiv galopp. Hingsten är elastisk och reglerbar, har mycket lätt för samling.Galoppen är bärig, med aktiva bakben, 
luftig. Samarbetsvillig hingst med god framåtbjudning, bärig, lösgjord och i uppförsbacke.

Skritt  8,58,7 Trav  8,5 Galopp  9,0

Löshoppn.
Löshoppade som treåring.
Ridbarhet dressyr
MT: Mycket trevlig och känslig! Lätt att reglera både fram och tillbaka. Lite stram i början, framför allt i galoppen. Fick lite 
rundare språng efter hand, då den lagts ner lite grann. Bättre när galoppen fick rundare språng. Goda framtidsutsikter som 
dressyrhäst. TH: Well balaced, good on the aids. Easy to regulate in canter, but could be more over the back. Sometimes gets 
bouncy. Really rideable horse.

8,75 Testryttare I  9,0 Testryttare II  8,5

Härstamning/Lämplighet Dressyr  1/1 Hoppning  0/0

Godkänd med G tills vidare Dressyrindex  21,4

57 Dortheasmindes Rockey Reg.nr:  04-14-3219Årgångshingst, dressyr

Gunnarlunda Stallions AB Vera och Bent Holmfx 2014 166 20,5
e.Blue Hors Rockefeller u.Dortheasmindes Safir e.Sam-Sam 

Exteriör
Välproportionerlig med naturlig resning. Uttrycksfullt huvud, välformad välvd något brett ansatt hals, liggande djupa bogar, 
något svagt musklad ländrygg och sluttande kors. Obetydligt uttåad med långa kotor och väl inskenade hasor. Vägvinnande, 
rörlig, taktmässig skritt. Elastisk, bogfri, taktmässig trav.

39,5 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  7,5 Skritt  8,0 Trav  8,0

Gångarter
Skritten är taktmässig, rörlig och genom kroppen. Vägvinnande steglängd. Taktmässig, bogfri,vägvinnande, elastisk trav. 
Kunde arbeta med bakbenen något mer under sig och med något mer aktivitet, men i uppförsbacke. Breddar något bak vid 
längning. Bogfri, vägvinnande galopp. Kan länga fint, lite svårare att komma tillbaka. Kunde bära bättre och vara mer undersatt 
bak. Samarbetsvillig, lösgjord hingst med fin bogfrihet, kunde möjligen vara något mer aktiv bak.

Skritt  8,58,3 Trav  8,0 Galopp  8,0

Löshoppn.
God framåtbjudning. Reagerar långsamt och rättar sig dåligt. Samarbetsvillig och orädd. Hoppar framåt.

5,00 Teknik och förmåga  5,0 Temperament och utvecklingsbarhet  5,0

Ridbarhet dressyr
MT:  Fin ridbarhet, uppmärksam på sin ryttare. Följer fint fram och tillbaka, stort register. Känns lite "slapp" men som en 
växande fyraåring. Fin energi och bra "av och på". TH: Good energy, trouble finding connection. Improved with transitions. 
Canter felt like 4-beat, but improved. Horse not used to speed variations. Grinds his teeth.

8,50 Testryttare I  9,5 Testryttare II  7,5

Härstamning/Lämplighet Dressyr  0,5/1 Hoppning  0/0

Godkänd med G tills vidare Dressyrindex  18,8

27 Point Break (SWB) Reg.nr:  04-14-3067Årgångshingst, hoppning
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Nya Äppelvikens Ridskola AB Nya Äppelvikens ridskola ABbr 2014 167 21,0
e.Action-Breaker 9213 u.Beretta (SWB) e.Balou du Rouet 95144 u.Lambretta (SWB) e.Looping 876

Exteriör
Högställd, lätt. Brett ansatt hals, hög manke, kort rygg, långt sluttande välmusklat kors. Fransysk och nystar fram, något 
rakhasig och marktrång bak. Avspänd, taktmässig skritt med normal steglängd. Lätt, kort markbunden trav.

35,5 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  7,0 Extremiteter  7,0 Skritt  7,5 Trav  6,0

Gångarter
Taktmässig skritt, något låst, kunde vara mer framåtgripande. Aktiv, kort, liksidig trav, något i framvikt. Arbetar väl igenom 
kroppen i ganska god balans. Lätt, energisk galopp som är lätt att reglera. God kontakt, använder kroppen på ett ändamålsenligt 
sätt. Liksidig och samarbetsvillig.

Skritt  7,06,8 Trav  5,5 Galopp  8,0

Hoppning
God balans, framåtbjudning, benteknik, ryggverkan och spänst. Reagerar snabbt och rättar sig mycket bra. Samarbetsvillig, 
orädd och energisk. Mycket bra avstamp, både i riktning och kvickhet. Något orolig mun. Bättre och bättre. Atletiskt scope.

8,6 Teknik och förmåga  9,0 Temperament och utvecklingsbarhet  8,5

Ridbarhet hoppning
JFP: Lite omogen fortfarande. Kommer nog att bli lite bättre med styrka.Fantastisk kvalité i hoppningen. Använder kroppen på 
ett mycket bra sätt. Mycket bra avstamp. DM: Really normal rideability. Good reaction after fault. In the mouth a bit "so and 
so", needs more constant dressage work. Could have been a little more up in the body over the fence, highest point is a bit 
after the fence.

8,00 Testryttare I  8,0 Testryttare II  8,0

Härstamning/Lämplighet Dressyr  0/0 Hoppning  1/1

Godkänd med G tills vidare Hoppindex  19,3

31 Americano GJ (SWB) Reg.nr:  04-13-2881Årgångshingst, dressyr

Elise Fredriksson, Elise Fredriksson, 
MG Dressage

Gustaf Johanssonsv 2013 172 21,5

e.Black Coffee (SWB) 1063 u.Verole e.Obelisk 1170 u.Pherolle e.Ferro 95104

Exteriör
Stor, långlinjerad, maskulin. Långt huvud, lång något bred påtagligt välvd hals med naturlig resning. Liggande bog, smal och 
något grund bål, välformat långt och något  sluttande kors. Något korta kotor och vinklade hasar. Energisk, taktmässig och 
rörlig skritt. Vägvinnande, energisk, elastisk trav i uppförsbacke.

41,0 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  7,5 Skritt  8,5 Trav  9,0

Gångarter
Taktmässig, bogfri,  rörlig, aktiv och vägvinnande skritt. Rörlig, bogfri, aktiv och elastisk trav som är bärig och i uppförsbacke. 
Bogfri, bärig, vägvinnande galopp, i uppförsbacke, elastisk och reglerbar. Bärig, lättare att samla till vänster. Arbets- och 
samarbetsvillig, självbärande.

Skritt  8,08,7 Trav  8,5 Galopp  9,0

Hoppning
God balans och framåtbjudning. Samarbetsvillig och orädd. Svagt avstamp.

6,2 Teknik och förmåga  6,0 Temperament och utvecklingsbarhet  6,5

Ridbarhet dressyr
MT: Valpig - mer som 4 än 5. Fin ridbarhet, känslig och reglerbar, men väldigt valpig i det. Fin mun, känns som bra register. 
Måste grundtränas mer, sladdar lite bak. Kommer att gå långt med mer träning. TH: Superfeeling, can go big and slow, really 
want to go. Really sharp to the aids! The walk, when you pick up the rein, he starts searching the bit. For such a big hors, easy 
to collect. Good character.

9,25 Testryttare I  9,0 Testryttare II  9,5

Härstamning/Lämplighet Dressyr  1/1 Hoppning  0/0

Godkänd med G tills vidare Dressyrindex  20,9

32 Bergsjöholms Valbonne (SWB) Reg.nr:  04-13-2363Årgångshingst, dressyr

Marita Strauch Stall Bergsjöholm Marita  Strauchbr 2013 175 22,0
e.Blue Hors Zack 95316 u.Via Veneto (F. 2) (SWB) e.Epson 766 u.Venezia (F. 2) 14771 e.Favorit 476

Exteriör
Stor, högställd, maskulin. Väl ansatt välformad hals, lång manke, liggande djupa bogar, smal bål, kort rygg och sluttande kors. 
Något parallellförskjuten och intåad. Något kort, energisk skritt. Spänstig trav som kunde vara mer framåtgripande med väl 
undersatta bakben.

38,0 Typ  8,5 Huvud, hals och bål  8,5 Extremiteter  7,0 Skritt  7,0 Trav  7,0

Gångarter
Aktiv skritt som kunde gå mera genom kroppen och vara mer framåtgripande. Bogfri, aktiv, bärig trav. Han kommer fint under 
sig i övergångarna. Bogfri, aktiv, elastisk, reglerbar galopp som är bärig med god förmåga till samling. Hingsten är 
samarbetsvillig, kraftfull, bärig och aktiv. Ibland blir han något stark i kontakten.

Skritt  8,08,1 Trav  7,5 Galopp  8,5

Löshoppn.
God rytm, balans och framåtbjudning. Samarbetsvillig, orädd och energisk. Hinderklok.

6,25 Teknik och förmåga  6,0 Temperament och utvecklingsbarhet  6,5
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Ridbarhet dressyr
MT: Stram, lite stark i handen till en början. När han slappnar av blir traven mycket bättre och ger då en mycket bra känsla. 
Väldigt trevlig häst. Svarar bra på hjälperna. Kraftfull med positiv känslighet och bra karaktär. Med mer lösgjordhet finns det 
mycket mer att hämta. TH: Little pushing in the hand, would like more self carriage. Could be softer in the contact. The trot 
could be more rythmical and have more cadence. Canter nice rythmical and easy to make the strides shorter and longer. Need to 
be mor electric in the hindlegs.   

8,50 Testryttare I  9,0 Testryttare II  8,0

Härstamning/Lämplighet Dressyr  1/1 Hoppning  0/0

Godkänd med G tills vidare Dressyrindex  18,3

35 Copycat 1322 Reg.nr:  04-13-2950Årgångshingst, hoppning

Johan Ifverson Johannes Rüterbr 2013 169 22,0
e.Comme il Faut 95443 u.Whoopy Goldberg e.Wogenbrecher u.Pan Am e.Pilot 95014

Exteriör
Välproportionerlig, maskulin, långlinjerad. Lång brett ansatt hals, liggande djupa bogar, något stram ländrygg och långt plant 
kors. Något parallellförskjuten och intåad, väl inskenade hasar. Energisk skritt med normal steglängd. Ganska vägvinnande trav 
med aktiva bakben.

37,5 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  7,5 Skritt  7,0 Trav  7,0

Gångarter
Styv, aktiv, något kort skritt. Lite styv i traven, kunde vara mer aktiv bak, något i framvikt. Aktiv, vägvinnande galopp som är 
ganska bärig och lätt att samla.

Skritt  6,06,7 Trav  6,5 Galopp  7,5

Hoppning
God balans och framåtbjudning. Snabb reaktionsförmåga, rättar sig bra. God benteknik fram. Hoppar på ett funktionellt sätt. 
Uppmärksam, smarbetsvillig och orädd. Klok. Man skulle önska att han fullföljde språnget. Något ostadig i kontakten.

8,0 Teknik och förmåga  8,0 Temperament och utvecklingsbarhet  8,0

Ridbarhet hoppning
JFP: Känslan i språnget är mycket bra. Enkelt att rida till hinder, blir stark efter. Har ett bra, starkt avstamp. Försiktig, kommer 
upp fint över manken. DM: Good scope, nice canter, good jump. Mouth a little difficult, not so easy to sit. A feeling that the 
behind is too high.

8,00 Testryttare I  8,0 Testryttare II  8,0

Härstamning/Lämplighet Dressyr  0/0 Hoppning  1/1

Godkänd med G tills vidare Hoppindex  18,0

38 Kannatol 1323 Reg.nr:  04-13-2965Årgångshingst, hoppning

PS Flyinge & Partners AB Gestüt Lewitzbr 2013 171 21,5
e.Kannan 95343 u.Stalognia e.Stakkatol 9289 u.Bolognia e.Chacco Blue 95213

Exteriör
Långlinjerad, maskulin, välproportionerlig, något i framvikt. Uttrycksfullt huvud, lång väl ansatt hals, liggande bog, långt kors. 
Stora hovar, uttåad höger fram, väl inskenade hasar. Ganska vägvinnande, aktiv, taktmässig skritt. Bogfri, taktmässig trav.

39,0 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  9,0 Extremiteter  8,0 Skritt  7,0 Trav  7,0

Gångarter
Taktmässig, rörlig, aktiv och vägvinnande skritt. Bogfri, aktiv trav som är ganska bärig men kunde vara mer aktiv bak. Rytmisk 
energisk, bärig och vägvinnande galopp med mycket god reglerbarhet. Blir lite hög i kruppan. Mycket samarbetsvillig och 
ridbar.

Skritt  7,57,7 Trav  7,0 Galopp  8,5

Hoppning
Stor kapacitet. God rytm, balans, framåtbjudning och spänst. Snabb reaktionsförmåga. Uppmärksam, samarbetsvillig, orädd och 
energisk. God ridbarhet fram - tillbaka. Gott självförtroende. Använder kroppen bra, kvick.

8,6 Teknik och förmåga  8,5 Temperament och utvecklingsbarhet  9,5

Ridbarhet hoppning
JFP: Mycket bra galopp. Stor kapacitet, försiktig. Hoppar upp fint fram, får lite svårt att orka upp bak då. Ostadig i kontakten 
med handen. DM: Not enough to the hand, too light. Normal trot, good canter. In the jump he takes the mouth to his chest and 
not forward to the hand. Scopy and careful.

8,00 Testryttare I  8,0 Testryttare II  8,0

Härstamning/Lämplighet Dressyr  0/0 Hoppning  1/1

Godkänd med G tills vidare Hoppindex  19,3

39 Knockout RMH (SWB) Reg.nr:  04-13-2054Årgångshingst, hoppning

Marika Andén Bo Andénmbr 2013 170 21,0
e.Kannan 95343 u.Celine H Z e.Caretano Z 95118 u.Lambada H 24212 e.Landgraf I 95006

Exteriör
Långlinjerad, välpropotionerlig. Uttrycksfullt huvud, lång brett ansatt hals, låg rygg, något svagt musklad och låg ländrygg, 
runt mycket välmusklat kors. Välbenad med korta skenor. Avspänd, något kort skritt. Aktiv, kort oelastisk trav.

36,0 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  7,0 Extremiteter  8,0 Skritt  7,0 Trav  6,0

Equestrian software by Equipe | www.equipe.com 2018-03-05 14:07



Bruksprovet 2018
Alla hingstar

Godkända vid årets bruksprov

6

Gångarter
Taktmässig, aktiv, något kort skritt. Bör skritta mer över ryggen. Aktiv, kort och oelastisk trav med svag längning. Galoppen är 
aktiv, särskilt bak. Den är reglerbar, lättare att korta än att länga. Höger bättre än vänster. Blir bättre efter hand. När huvudet 
sänks och ryggen kommer upp lite blir aktiviteten över ryggen bättre.

Skritt  6,56,7 Trav  5,5 Galopp  8,0

Hoppning
Stor kapacitet. God rytm, balans, framåtbjudning, ryggverkan och benteknik. Snabb reaktionsförmåga, rättar sig mycket bra. 
Uppmärksam, samarbetsvillig och energisk. Mycket god galopp, reglerbar, bra ridbarhet, likadana språng. Mycket fokuserad vid 
anridning.

9,6 Teknik och förmåga  9,5 Temperament och utvecklingsbarhet  10,0

Ridbarhet hoppning
JFP: Väldigt funktionell galopp, reglerbar, i uppförsbacke. Ger en fantastisk känsla på hinder, scopig, hoppar genom kroppen, 
försiktig, uppmärksam. DM: The best up to now! Scopy, careful, rideability good. Soft to ride. After the mistake - top correction. 
Very nice to ride.

9,50 Testryttare I  9,5 Testryttare II  9,5

Härstamning/Lämplighet Dressyr  0/0 Hoppning  1/1

Godkänd med G tills vidare Hoppindex  21,3

40 Shizeido GJ (SWB) Reg.nr:  04-13-2860Årgångshingst, dressyr

Madelene Engelke Gustaf Johanssonbr 2013 168 21,0
e.Sezuan u.Zalsa (F. 2) (SWB) e.Danzas 1058 u.Zorba (F. 2)(SWB) e.Bellini 817

Exteriör
Välproportionerlig, något lågställd. Väl ansatt välformad hals, något omarkerad manke, djup bål, välmusklat kors. Långa, något 
veka kotor. Avspänd, vägvinnande, aktiv, rörlig skritt. Vägvinnande, elastisk trav som kunde vara mer undersatt bak.

39,5 Typ  7,5 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  7,5 Skritt  9,0 Trav  7,5

Gångarter
Taktmässig, rörlig, bogfri, avspänd, aktiv och vägvinnande skritt. Lyfter ibland ett bakben mer än det andra vid skritt med 
kontakt. Bogfri, rörlig, energisk, vägvinnande och elastisk trav. Kunde komma mer under sig bak och bära lite bättre. Galoppen 
är rytmisk, rörlig, aktiv, vägvinnande och reglerbar. Kunde bära bättre vid samling.  Fokuserad, avspänd, mycket samarbetsvillig 
hingst med arbetsvilja.

Skritt  8,58,0 Trav  7,0 Galopp  8,0

Löshoppn.
God balans och framåtbjudning. Snabb i benen. Samarbetsvillig, orädd och energisk.

6,00 Teknik och förmåga  6,0 Temperament och utvecklingsbarhet  6,0

Ridbarhet dressyr
MT: Underbar attityd till arbete! Försöker vara till lags och reagera med det han kan. Mer imponerande framåt än när man tar 
tillbaka, framför allt i traven. Lättare att komma till samling i galoppen. TH: Lot of go. Responded well to collection. Nice rythm 
in canter, when you really want to collect him he gets a little strong in the hand. Really cooperative. By nature he shuts the 
hindlegs off when ypu bring him back. You would like him to keep on going by himself a little more.

8,50 Testryttare I  9,0 Testryttare II  8,0

Härstamning/Lämplighet Dressyr  0,5/1 Hoppning  0/0

Godkänd med G tills vidare Dressyrindex  18,3

47 Fidelio Ask Reg.nr:  04-14-3206Direktkvalificerad hingst, hoppning

Stutteri Ask Stutteri Askbr 2014 173 22,0
e.Favorit Ask 95348 u.Filou Ask e.Ci Ci Senjor Ask 95347 u.Feline Ask e.Carthago

Exteriör
Stor, långlinjerad, välutvecklad. Rak hals, lång manke, något stram ländrygg, sluttande kors. Välbenad från sidan,
marktrång, särskilt bak och obetydligt uttåad vänster fram. Taktmässig, rörlig, avspänd skritt. Taktmässig, välbalanserad trav 
som kunde vara mer aktiv bak.

38,0 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  7,0 Skritt  8,0 Trav  7,0

Godkänd med G1 t.o.m. 2018

49 Jack Reg.nr:  04-14-3203Direktkvalificerad hingst, hoppning

Gränsbo Stuteri, Johan Ifverson och E. 
Schep

P.H. van Elkbr 2014 172 22,5

e.Fernando-H u.Narobi e.Colino u.Esta e.Voltaire 95025

Exteriör
Stor, högställd, långlinjerad, maskulin. Uttrycksfullt huvud, väl ansatt hals, hög manke. Något kort rygg, välformat, runt kors. 
Grovbent, långa kotor, stora hovar, uttåad vänster fram. Taktmässig, spänd, kort skritt. Aktiv trav i uppförsbacke, kunde vara 
mer undersatt bak. 

36,0 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  7,5 Extremiteter  7,0 Skritt  6,5 Trav  7,0

Godkänd med G tills vidare

50 Kannando Hästak DWB 9281 Reg.nr:  04-14-3129Direktkvalificerad hingst, hoppning

Equestrian software by Equipe | www.equipe.com 2018-03-05 14:07



Bruksprovet 2018
Alla hingstar

Godkända vid årets bruksprov

7

Hästak AB Henrik Hansen och HH Horsesbr 2014 169 20,0
e.Kannan 95343 u.Cambodia e.Carmargue 95225 u.Chania e.Corrado I 95073

Exteriör
Högställd, välproportionerlig, lätt. Lång, något brett ansatt hals, smal bål, liggande bogar. Välformat, välmusklat, något 
sluttande kors. Något knipt under framknän och hasar. Uttåad och nystar höger fram. Kort skritt, något överilad. Lätt, ganska 
vägvinnande markbunden trav. 

37,0 Typ  9,0 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  7,0 Skritt  6,5 Trav  6,5

Godkänd med G1 t.o.m. 2018

52 Utrillo Hästak (SWB) Reg.nr:  04-13-1490Direktkvalificerad hingst, hoppning

Hästak AB Hästak ABmbr 2013 169 21,0
e.Carmargue 95225 u.Hermine e.Comes van de Heffinck u.Vidette van de Hermitage e.Darco 95020

Exteriör
Långlinjerad i något framvikt. Långt huvud, lång, brett ansatt hals med naturlig resning. Markerad manke, liggande, djupa 
bogar, låg rygg och sluttande kors. Gracil med korta skenor, marktrång. Energisk, kort skritt. Energisk, kort, markbunden 
trav.

34,5 Typ  7,5 Huvud, hals och bål  7,5 Extremiteter  7,0 Skritt  6,5 Trav  6,0

Godkänd med G tills vidare

48 For Ever Jump Reg.nr:  04-06-4921Direktkvalificerad hingst, hoppning

Brigitte Zilling Kai Gerkenbr 2006 167 21,0
e.For Pleasure 95185 u.Marleen I e.Chambertin u.Streife e.Carneval

Exteriör
Långlinjerad, lågställd, i framvikt. Uttrycksfullt huvud, lång, välvd hals med naturlig resning. Djup bog och bål, låg rygg, kort,
sluttande kors. Korta skenor, hjulig bak och belastar bakhovarnas utsidor. Trakttrånga hovar. Taktmässig  skritt med normal 
steglängd. Taktmässig, framåtgripande trav, i framvikt.

Godkänd med G tills vidare

51 Singular LS La Silla 95428 Reg.nr:  04-06-4169Direktkvalificerad hingst, hoppning

Maria Gretzer Club Hipico La Sillambr 2006 164 19,5
e.Chapultepec la Silla (Fergar M u.Sybelle e.Stakkato 95373 u.Le Joli e.Landadel

Exteriör
Maskulin, muskulös i något framvikt. Litet, uttrycksfullt huvud, väl ansatt välvd hals, markerad manke, välformat kors.
Korta, något upprätade kotor, marktrång, i övrigt korrekt. Energisk, vägvinnande, taktmässig skritt. Energisk,
taktmässig trav i framvikt.

Godkänd med G tills vidare

45 Cascari Reg.nr:  04-05-4914Direktkvalificerad hingst, hoppning

Ballywalter Farm Bertram Allen ZG Wieck, Stefan och Leonhardbr 2005 168 21,0
e.Cassini I u.One Step e.Carpaccio 95071 u.Hurbine e.Carolus I

Exteriör
Maskulin, långlinjerad, något lågställd. Uttrycksfullt huvud, lång, brett ansatt välvd hals. Hög markerad manke, låg
rygg, välformat kors. Något fransysk höger fram och nystar. Högre höger framhov. Vägvinnande, taktmässig skritt.  
Taktmässig, ganska vägvinnande trav som kunde vara mer undersatt bak.

Godkänd med G tills vidare

46 Crown Z 9117 Reg.nr:  04-00-4272Direktkvalificerad hingst, hoppning

Stoeterij Zangersheide Stoeterij Zangersheidebr 2000 163 21,0
e.Carthago u.Ratina Z e.Ramiro Z 95009 u.Argentina Z e.Alme Z

Exteriör
Ädel, långlinjerad, välprortionerlig. Mycket väl bibehållen. Uttrycksfullt huvud, lång väl ansatt hals med naturlig resning. Hög 
manke, liggande bog, något plant långt kors. Obetydligt intåad, i övrigt välbenad. Kort och energisk skritt. Energisk, lätt, kort 
trav.

Godkänd med G tills vidare
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