
Hingstar som fått höjd avelsvärdeklass 2021 

Avelsvärdeklass Elit  
Hingst som uppfyller krav på mycket god förärvning. Med detta menas att hingsten har förmåga att 
avsevärt föra aveln framåt i åtminstone en disciplin i ett internationellt perspektiv. Produktion av hästar i 
Svår klass är en förutsättning. Elit kan tilldelas postumt. För värdebokstav ELIT ska de äldsta avkommorna 
vara minst 7 år. Riktmärke för avelsindex: lägst 130 i Hoppindex eller lägst 125 i Dressyrindex 

Hingstar som tilldelas Elit 2021 
Cabachon 1216 
Cabachon tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i hoppning. Han har lämnat framgångsrika SWB-
tävlingshästar upp till och med svår internationell hoppning. En hög andel, ca 70 %, av avkommorna, 
tävlar. Ett flertal avkommor har varit framgångsrika i årgångsklasser och representerat SWB vid UVM i 
hoppning. Cabachon har även lämnat de svenskfödda godkända hingstarna Crusader Ice (SWB) 1357 (plac 
Int 160) och Triton Hästak (SWB) 1330 (plac Int 145). Några av de SWB-avkommor som presterat bäst 
utöver de redan nämnda är Carizma (SWB), Creme Caramel H (SWB), Cuyama (SWB), Luchón (SWB) och 
Mecca (SWB). Cabachon har 93 avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och 191 
hopptävlande avkommor varav minst 6 SWB-avkommor är placerade i svår hoppning och minst 4 SWB-
avkommor i internationell svår hoppning. Hans avelsindex för hoppning är 142 baserat på resultat fram 
t.o.m. 4 oktober 2020.  

 
Caressini L 1105 
Caressini L tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i hoppning. Han har lämnat framgångsrika SWB-
tävlingshästar upp till och med svår internationell hoppning. En hög andel, ca 70 %, av avkommorna, 
tävlar. Några av de mest framgångsrika SWB-avkommorna är Cassandra (SWB), Mansini (SWB), Stenhaga 
Tulip Tattoo (SWB), Cajza Cavat (SWB) och Texas (SWB). Caressini L har 50 avkommor bedömda vid SWBs 
Unghästbedömningar och 103 hopptävlande avkommor varav minst 5 SWB avkommor är placerade i svår 
internationell hoppning. Hans avelsindex för hoppning är 130 baserat på resultat fram t.o.m. 4 oktober 
2020.  

Ci Ci Senjor Ask 1422  
Ci Ci Senjor Ask tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i hoppning. Han har lämnat framgångsrika 
SWB-tävlingshästar upp till och med svår internationell hoppning. En mycket hög andel, ca 80 %, av 
avkommorna, tävlar. Ett flertal avkommor har varit framgångsrika i årgångsklasser och representerat SWB 
vid UVM i hoppning. Några av de mest framgångsrika SWB-avkommorna är Cicci BJN (SWB), Anakin (SWB) 
och Baloubettan (SWB) i hoppning samt Crocket (SWB) i fälttävlan. Ci Ci Senjor Ask har 19 avkommor 
bedömda vid SWBs unghästbedömningar och 35 hopptävlande SWB-avkommor varav minst två är 
placerade i internationell svår hoppning. Hans avelsindex för hoppning är 148 baserat på resultat fram 
t.o.m. 4 oktober 2020.  

 
Johnson 95254 
Johnson tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i dressyr. Han har lämnat framgångsrika SWB-
tävlingshästar upp till och med svår internationell dressyr. En ganska hög andel av SWB-avkommorna 
tävlar, 46%. Flera avkommor har varit framgångsrika i årgångsklasser och några har även representerat 
SWB vid UVM i dressyr. Johnson har även lämnat den svenskfödda godkände hingsten Sankt Erik II (SWB) 
1265 (plac Svår Int. dressyr). Några av de mest framgångsrika SWB-avkommorna utöver tidigare nämnde 
Sankt Erik II (SWB) är Cilantro (SWB), Jinx Ek (SWB) och Maggie Mae (49) (SWB). Johnson har 27 



avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och 23 dressyrtävlande SWB-avkommor varav minst 
två är placerade i svår dressyr. Hans avelsindex för dressyr är 155 baserat på resultat fram t.o.m. 4 
oktober 2020.  

Skovens Rafael 1337 
Skovens Rafael tilldelas Elit baserat på sin goda förärvning i dressyr. Han har lämnat framgångsrika SWB-
tävlingshästar upp till och med svår internationell dressyr. Ett stort antal avkommor har varit 
framgångsrika i årgångsklasser och framgångsrikt representerat SWB vid UVM i dressyr. Skovens Rafael 
har även lämnat den svenskfödda godkände hingsten Springbank II VH (SWB) 9272. Några av de mest 
framgångsrika SWB-avkommorna utöver tidigare nämnde Springbank II VH (SWB) är H.S. Indigo (SWB), 
Rabalder (SWB), Eltzy Wick (2) (SWB), Rakeback VH (SWB), Cobra CS (SWB), Springbank VH (SWB), U. Bolt 
(SWB), Tesla (36)(SWB), Bowmore VH (SWB), och Revolution (SWB). Skovens Rafael har 95 avkommor 
bedömda vid SWBs unghästbedömningar och 49 dressyrtävlande SWB-avkommor varav minst två är 
placerade i svår dressyr. Hans avelsindex för dressyr är 159 baserat på resultat fram t.o.m. 4 oktober 
2020.  

Avelsvärdeklass A  
Hingst som uppfyller krav på god förärvning. Med detta menas att hingsten har förmåga att föra aveln 
framåt på åtminstone nationell nivå i en disciplin, men utan allvarliga svagheter i övrigt. Avkommornas 
tävlingsstatistik ska, då sådan finns, tillmätas väsentlig betydelse för hingst som är 15 år och äldre. Det 
räcker dock med att avkommorna har resultat från enbart Unghästtest och Ridhästtest. Riktmärke för 
avelsindex: lägst 130 i Hoppindex eller lägst 125 i Dressyrindex. Avkommor med resultat från riden 
bedömning och/eller tävling, krävs som grund för höjning till A. 

Hingstar som tilldelas A 2021 
Armitage 95210 
Armitage tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat framförallt i hopptävling. Han har ett 
sparsamt antal SWB-avkommor ackumulerade över lång tid. Armitage har SWB-avkommor placerade 
t.o.m. svår klass hoppning. Han har även lämnat den svenskfödda godkände hingsten Magic Park (SWB) 
1268. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2002. Fram t.o.m. 4:e oktober 2020 har 14 SWB-avkommor 
placerat sig i hopptävling på minst regional nivå, varav 3 st i svår klass. Armitage har 10 SWB-avkommor 
bedömda vid SWBs unghästbedömningar. Hans avelsindex för hoppning är 136. 
 
Blue Hors St. Schufro 95429 
Blue Hors St. Schufro tilldelas A framförallt baserat på avkommornas goda resultat i gångarter/dressyr vid 
SWBs unghästbedömningar och i unghästklasser. Han har även lämnat den svenskfödda godkände 
hingsten Saint Louis (SWB). De äldsta SWB-avkommorna är födda 2015. Blue Hors St. Schufro har 17 
avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och hittills 2 tävlande SWB-avkommor. Hans 
avelsindex för dressyr är 130. 
 
Colmander 1333 
Colmander tilldelas A framförallt baserat på avkommornas goda resultat i hoppning vid SWBs 
unghästbedömningar. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2016. Colmander har 17 SWB-avkommor 
bedömda vid SWBs unghästbedömningar och hittills 7 tävlande SWB-avkommor. Hans avelsindex för 
hoppning är 135. 
 
Comfortuna VDL 1292 
Comfortuna VDL tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat i hoppning vid SWBs 
unghästbedömningar och i unghästklasser. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2014. Comfortuna VDL 



har 44 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och hittills 26 SWB-avkommor som 
tävlat i hoppning. Hans avelsindex för hoppning är 132. 
 
Dream Boy 95395 
Dream Boy tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat i gångarter/dressyr vid SWBs 
unghästbedömningar och i unghästklasser. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2013. Dream Boy har 30 
SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar. Hans avelsindex för dressyr är 140. 
 
For Romance I 9032 
For Romance I tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat i gångarter/dressyr vid SWBs 
unghästbedömningar och i unghästklasser. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2015. For Romance I har 
22 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och hittills 2 tävlande SWB-avkommor. Hans 
avelsindex för dressyr är 143.  
 
Fürsten-Look 95424 
Fürsten-Look tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat i gångarter/dressyr vid SWBs 
unghästbedömningar och i unghästklasser. Den äldsta SWB-avkomman är född 2015 och den första större 
kullen 2016. Fürsten-Look har 20 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och hittills 2 
tävlande SWB-avkommor. Hans avelsindex för dressyr är 133.  
 
Gisborne VDL 1310 
Gisborne VDL tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat i hoppning vid unghästbedömningar och i 
unghästklasser, inklusive Riksstovinnaren i hoppning 2020, Zinnie (SWB). De äldsta SWB-avkommorna är 
födda 2016. Gisborne VDL har 16 SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och hittills 6 
tävlande SWB-avkommor. Hans avelsindex för hoppning är 146. 
 
Sibelius (SWB) 1315 
Sibelius (SWB) tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat i gångarter/dressyr vid SWBs 
unghästbedömningar. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2016. Sibelius (SWB) har 20 SWB-avkommor 
bedömda vid SWBs unghästbedömningar och hittills 2 tävlande SWB-avkommor. Hans avelsindex för 
dressyr är 147.  
 
Singular LS La Silla 1385 
Singular LS La Silla tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat i hoppning vid unghästbedömningar 
och i unghästklasser. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2015. Singular LS La Silla har 10 SWB-
avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och hittills 12 tävlande SWB-avkommor. Hans 
avelsindex för hoppning är 138. 
 
Total Hope 1307 
Total Hope tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat i gångarter/dressyr vid SWBs 
unghästbedömningar och i unghästklasser. De äldsta SWB-avkommorna är födda 2016. Total Hope har 8 
SWB-avkommor bedömda vid SWBs unghästbedömningar och hittills 6 tävlande SWB-avkommor. Hans 
avelsindex för dressyr är 148.  
 
Totilas 95364 
Totilas tilldelas A baserat på avkommornas goda resultat i gångarter/dressyr vid SWBs 
unghästbedömningar och i unghästklasser, inklusive Riksstovinnaren i gångarter 2018 Vesicula (SWB). De 
äldsta SWB-avkommorna är födda 2011. Total Hope har 19 SWB-avkommor bedömda vid SWBs 
unghästbedömningar och hittills 2 tävlande SWB-avkommor. Hans avelsindex för dressyr är 144.  
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