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Godkända hingstar, Accepterad nivå
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2 Cardiac Arrest (SWB) Reg.nr:  04-18-1672Årgångshingst, hoppning

Petra Söderman Ulrika Björnsonbr 2018 170 22,0
e.Heartbeat u.Corall (23) (SWB) e.Cardento 

Välutvecklad, högställd, något oädel. Stort huvud, väl ansatt kort hals, lång manke, djup bål. Uttåad höger fram, något instabil 
bak, vinklade hasar.  Energisk, kort och svagt framåtgripande skritt. Taktmässig, kort trav.

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

Gångarter
Kort, ganska taktmässig skritt med svag energi. Kort, ganska taktmässig trav med svag energi. Kommer i framvikt. Kort,  ganska 
taktmässig galopp med svag energi. Stundtals mot handen i galopp.

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

Löshoppn.
Hoppar med god rytm och balans och säker taxering. Ganska god ryggverkan. Uppmärksam och samarbetsvillig.

7,75 Teknik och förmåga  7,5 Temperament och utvecklingsbarhet  8,0

Godkänd med AC2 till 2023

4 Cogito GB Reg.nr:  04-18-3916Årgångshingst, hoppning

Nya Äppelvikens Ridskola AB Claudia Priorbr 2018 170 22,0
e.Conthargos u.Madonna e.Monsieur x

Exteriör 35,5 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  7,0 Extremiteter  7,0 Skritt  6,5 Trav  7,0 
Högställd, ännu något outvecklad. Något stort huvud, brett ansatt rak hals, brant bog, något plant kors. Långa kotor och 
parallellförskjuten. Rörlig skritt med något kort steglängd. Bogfri ganska vägvinnande trav.
Gångarter 6,3 Skritt  6,0 Trav  6,0 Galopp  6,5 Allmänt intryck  6,5
Kort skritt med ojämn takt och svag energi. Kort, lätt, ganska taktmässig trav med svag energi. Ganska taktmässig galopp med 
normal steglängd och svag energi. Ojämn bjudning, något spänd överlinje. Behöver fokusera och bjuda mer ärligt. 
Löshoppn. 8,50 Teknik och förmåga  8,5 Temperament och utvecklingsbarhet  8,5
Hoppar med god rytm, balans, framåtbjudning, ryggverkan och bakbensteknik. Energisk, uppmärksam, samarbetsvillig och 
sansad.

Godkänd med AC2 till 2023

5 Diamant d'Arlequin (SWB) Reg.nr:  04-18-2120Årgångshingst, hoppning

Caroline Ramqvist (Lådra Semin) Caroline Ramqvist (Lådra Semin)brskm 2018 164 21,0
e.Diabeau van de Heffinck u.Sydney e.Silvio I

Exteriör 34,0 Typ  7,5 Huvud, hals och bål  7,0 Extremiteter  7,0 Skritt  6,5 Trav  6,0
Ädel, kortlinjerad, något överbyggd. Litet uttrycksfullt huvud, något brett ansatt välvd hals. Kort rygg, välmusklat kort 
sluttande kors. Gracil, något parallellförskjuten vänster fram. Kort överilad skritt. Lätt, kort trav i framvikt.
Gångarter 5,9 Skritt  6,5 Trav  5,0 Galopp  6,0 Allmänt intryck  6,0
Ganska taktmässig skritt med något svag energi och normal steglängd. Kort, oelastisk trav med något ojämn takt. Svag eftergift. 
Kort, oelastisk, ganska taktmässig galopp med svag energi. Ger ett något spänt intryck. Ojämn bjudning.
Löshoppn. 7,00 Teknik och förmåga  7,0 Temperament och utvecklingsbarhet  7,0
Hoppvillig med god bakbensteknik. Svag rytm och ngt hängande framben. Uppmärksam, något hetsig.

Godkänd med AC2 till 2023

6 Diamond Spring Reg.nr:  04-18-3902Årgångshingst, hoppning

Håkan Karlsson Az. Agr. Cinque Vie di Boninsegni 
Giuseppe

skm 2018 167 22,0

e.Diamant de Semilly (SF) u.Quidamie Spring R.S. e.Quidam de Revel (SF) 

Exteriör 34,5 Typ  7,0 Huvud, hals och bål  7,0 Extremiteter  7,5 Skritt  7,0 Trav  6,0 
Kvadratisk, något outvecklad. Brett ansatt rak hals, djup bål, omarkerad manke, långt välformat kors. Nystar och något instabil 
bak. Avspänd skritt med normal steglängd. Kort och markbunden trav.
Gångarter 6,0 Skritt  6,0 Trav  5,5 Galopp  6,5 Allmänt intryck  6,0 
Taktmässig, kort skritt med ganska bra energi. Bör skritta mer genom kroppen. Mycket kort och markbunden trav med svag 
energi och elasticitet. Ganska taktmässig och markbunden galopp med normal energi och steglängd. Kunde önska mer energi 
och spänst.
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Löshoppn. 8,25 Teknik och förmåga  8,0 Temperament och utvecklingsbarhet  8,5 
Hoppar med god framåtbjudning, ryggverkan och benteknik. Uppmärksam, samarbetsvillig och med gott 
förtroende.

 Godkänd med AC2 till 2023

7 Drävles Dynamit (SWB) Reg.nr:  04-18-3565Årgångshingst, dressyr 
Helen Svärd Hanna Engvallsv 2018 169 22,5

e.Sankt Erik II (SWB) u.Celine (SWB) e.Ampere 

Exteriör 36,5 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  7,5 Extremiteter  7,0 Skritt  7,0 Trav  7,0 
Välproportionerlig, långlinjerad. Litet uttrycksfullt huvud, väl ansatt hals med något bred nacke, markerad manke, djup bål, 
något kort rygg och sluttande kors. Tåtrång, biljarderar, något små hovar. Energisk och ganska vägvinnande skritt. Taktmässig, 
något markbunden trav.
Gångarter 7,1 Skritt  7,0 Trav  6,5 Galopp  8,0 Allmänt intryck  7,0 
Taktmässig skritt med ganska bra energi och steglängd. Energisk, något hastig trav med ojämn och snabb steglängd. Bör ta mer 
vikt i lugnare tempo. Lätt, elastisk, balanserad och ganska taktmässig galopp med bra naturlig lösgjorhet. Energisk häst som är 
positiv till sitt arbete.
Löshoppn. 6,25 Teknik och förmåga  5,5 Temperament och utvecklingsbarhet  7,0
Hoppar med god framåtbjudning. Något osäker taxering och svag ryggverkan. Uppmärksam och samarbetsvillig.

Godkänd med AC2 till 2023

9 Equistella Defiance (SWB) Reg.nr:  04-18-3365Årgångshingst, dressyr

Equistella AB Equistella ABbr 2018 165 21,5
e.Sir Donnerhall I u.Dormella e.Dormello

Exteriör 37,0 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  7,0 Extremiteter  7,5 Skritt  7,5 Trav  7,0 
Långlinjerad, saknar lite muskler i överlinjen. Lång välansatt något smal hals, omarkerad manke, låg rygg och något plant kors. 
Hastrång och obetydligt tåvid. Avspänd och rörlig skritt. Framåtgripande, taktmässig trav som kunde vara mer elastisk.
Gångarter 7,4 Skritt  8,0 Trav  6,5 Galopp  7,5 Allmänt intryck  7,5 
Avspänd rörlig skritt med bra energi och steglängd. Ganska energisk trav med normal steglängd. Ganska energisk, elastisk och 
balanserad galopp. Avspänd och harmonisk med bra bjudning.
Löshoppn. 5,50 Teknik och förmåga  5,0 Temperament och utvecklingsbarhet  6,0
Hoppar med god framåtbjudning och säker taxering. Svag ryggverkan och benteknik. Samarbetsvillig och orädd.

Godkänd med AC2 till 2023

12 Gameboy (SWB) Reg.nr:  04-18-3103Årgångshingst, hoppning

Johanna Wall Johanna Wallsvbr 2018 166 21,0
e.Gamelus R (G.Amelusina R53) u.Debussy (F. 2)(SWB) e.Etrusco 

Exteriör
Långlinjerad, välproportionerlig. Lång välansatt välformad hals, kort hög manke, liggande bogar, något lång ländrygg och 
välformat kors. Tåtrång med långa kotor och vinklade hasar. Stora välformade framhovar. Energisk, kort och spänd skritt. Lätt, 
aktiv och rörlig trav.

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

Gångarter
Kort och spänd skritt med ganska bra energi. Bör skritta mer genom kroppen. Energisk, kort och stundtals något hastig trav. 
Taktmässig galopp med ganska bra energi och steglängd. Något spänd stundtals.

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

Löshoppn.
Hoppar med god benteknik. Något svag rytm och ojämn framåtbjudning. Fryser stundtals något över oxern. Samarbetsvillig och 
uppmärksam.

7,50 Teknik och förmåga  7,5 Temperament och utvecklingsbarhet  7,5

Godkänd med AC2 till 2023

13 Hector Q (SWB) Reg.nr:  04-18-2015Årgångshingst, hoppning

Ann-Louise Kristensson Ann-Louise Kristenssonmbr 2018 162 21,0
e.Conthargos u.Helle Q (55) (SWB) e.Quite Easy 
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Exteriör 37,5 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  8,0 Skritt  6,0 Trav  7,5 Ädel, 
harmonisk, av mindre modell. Uttrycksfullt huvud, lång välansatt välvd hals och välformat kors. Välbenad. Energisk kort skritt. 
Rörlig, aktiv och ganska vägvinnande trav.
Gångarter 6,3 Skritt  5,0 Trav  6,5 Galopp  7,0 Allmänt intryck  6,5 Ganska 
taktmässig skritt med och mycket kort steglängd. Något kort, ganska taktmässig och oelastisk trav. Ganska taktmässig galopp 
med ganska god energi och normal steglängd. Samarbetsvillig med positiv inställning.
Löshoppn. 6,75 Teknik och förmåga  6,5 Temperament och utvecklingsbarhet  7,0
Hoppar med god rytm och framåtbjudning. Säker taxering. Svag benteknik fram och något styv i skuldran. Uppmärksam och 
samarbetsvillig.

Godkänd med AC2 till 2023

14 Kannclear (SWB) Reg.nr:  04-18-2086Årgångshingst, hoppning

Lars Pelin Lars Pelinbr 2018 168 22,0
e.Kannatol u.Clear Round Magi (SWB) e.Niveau (SWB) 

Exteriör 36,0 Typ  7,0 Huvud, hals och bål  7,0 Extremiteter  8,5 Skritt  6,5 Trav  7,0 
Långsträckt, lågställd. Lång välansatt hals, liggande bogar, lång något låg rygg, öppen ländrygg och välformat kors.Välbenad 
med korta skenor. Rörlig skritt med kort steglängd. Vägvinnande trav med viss spänst som kunde vara mer undersatt bak.
Gångarter 6,8 Skritt  6,5 Trav  6,5 Galopp  7,0 Allmänt intryck  7,0
Kort, ganska taktmässig skritt med något svag energi. Ganska taktmässig trav med normal energi och steglängd. Ganska rund 
och bärig galopp med god energi och steglängd. Positiv häst.
Löshoppn. 8,00 Teknik och förmåga  8,0 Temperament och utvecklingsbarhet  8,0
Hoppar med god framåtbjudning, ryggverkan och bakbensteknik. Uppmärksam, samarbetsvillig och orädd.

Godkänd med AC2 till 2023

17 Naestro SC Reg.nr:  04-18-1807Årgångshingst, hoppning

Louise  Croon och Robin Östlund Louise  Croon och Robin Östlundljbr 2018 167 22,0
e.Emmerton (ex Raldolala) u.Katie's Collection (SWB) e.Ludwigs Champion 

Exteriör
Välutvecklad och harmonisk. Uttrycksfullt huvud, välansatt hals med något bred övergång mellan huvud och hals, djupa bogar, 
djup bål, sluttande kors. Något parallellförskjuten vänster fram, långa kotor. Avspänd, vägvinnande och rörlig skritt. 
Taktmässig, ganska rörlig trav med viss spänst och normal steglängd.

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

Gångarter
Taktmässig och naturligt lösgjord skritt med mycket bra steglängd. Något svag energi. Lätt, ganska taktmässig trav med normal 
steglängd och ganska god energi. Ganska vägvinnande och taktmässig galopp med normal steglängd. Avspänd häst med 
positiv inställning.

Skritt  8,07,4 Trav  7,0 Galopp  7,0 Allmänt intryck  7,5

Löshoppn.
Hoppar med god framåtbjudning och ganska god benteknik bak. Något långsam i aktionen. Uppmärksam och samarbetsvillig.

7,50 Teknik och förmåga  7,5 Temperament och utvecklingsbarhet  7,5

Godkänd med AC2 till 2023

22 Zino Reg.nr:  04-18-3913Årgångshingst, hoppning

Peter Falk Sabine Tollsvbr 2018 170 22,0
e.Zinedream u.Bali e.Acobat II

Exteriör 37,0 Typ  7,5 Huvud, hals och bål  7,5 Extremiteter  8,0 Skritt  8,0 Trav  6,0 
Harmonisk, långlinjerad. Uttrycksfullt huvud, välansatt hals med något bred övergång mellan huvud och hals, kort manke, 
något låg rygg och välformat långt kors. Välbenad och väl inskenad. Rörlig och vägvinnande skritt. Kort, taktmässig trav som 
kunde vara mer aktiv bak.
Gångarter 6,4 Skritt  7,0 Trav  6,5 Galopp  8,0 Allmänt intryck  4,0 
Ganska taktmässig skritt med ganska god energi och normal steglängd. Ganska taktmässig trav med normal steglängd. 
Taktmässig, ganska elastisk galopp med bra energi och mycket bra steglängd. Mycket svag bjudning, stannar och slår mot 
skänkeln. Irriterad. Ej framför hjälperna, för mycket motstånd.
Löshoppn. 7,50 Teknik och förmåga  7,5 Temperament och utvecklingsbarhet  7,5
Hoppar med god rytm, balans, framåtbjudning och bakbensteknik. Uppmärksam och samarbetsvillig.

Godkänd med AC2 till 2023
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24 Candide (SWB) Reg.nr:  04-17-1016Årgångshingst, hoppning

ABilities Louise Frumerie och Karl-Henrik Heimdahlmbr 2017 172 22,0
e.Kannan u.Jeanne d'Arc (SWB) e.Jaguar Mail (SF) 

Exteriör 38,5 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  9,0 Skritt  7,0 Trav  6,5
Stor, långlinjerad och välproportionerlig. Uttrycksfullt huvud, välformad hals, något omarkerad manke, liggande bogar och 
välformat kors. Välbenad med stora välformade framhovar. Energisk skritt med normal steglängd. Taktmässig, ganska 
vägvinnande trav i något framvikt som kunde vara mer aktiv bak.
Gångarter 6,3 Skritt  6,0 Trav  6,0 Galopp  7,0
Taktmässig, kort skritt med svag energi. Energisk, markbunden trav med kort steglängd. Taktmässig, något markbunden galopp 
med ganska bra energi.
Hoppning 7,6 Teknik och förmåga  7,5 Temperament och utvecklingsbarhet  8,0
Hoppar med god rytm. Jämn framåtbjudning och stundtals god ryggverkan.Samarbetsvillig, uppmärksam och orädd. Lite 
jämnare kvalite i sprången önskas.
Ridbarhet hoppning 7,50 Testryttare I  7,5 Testryttare II  7,5
HL: Känns väldigt balanserad, bra rytmisk galopp. Två delar ibland i hoppningen, faller isär i sprången men ibland väldigt bra 
känsla. Går stundtals mot skänkeln. EE: Härlig inställning, stor häst med bra balans, byter bra åt båda håll, han har ett stort hopp 
fortfarande lite valpig men vill göra rätt. Vill vara försiktig.

Godkänd med Godkänd med AC tills vidare

26 Conqueror Charlie (SWB) Reg.nr:  04-17-2315Årgångshingst, hoppning

Marianne Sörensen/Rebecca Laine Marianne Sörensen/Rebecca Lainembr 2017 170 22,0
e.Comfortuna VDL u.Chairlia e.Chairman La Silla 

Exteriör 34,5 Typ  7,0 Huvud, hals och bål  7,5 Extremiteter  7,5 Skritt  6,5 Trav  6,0 
Välutvecklad, maskulin,något oädel med naturlig resning. Långt huvud, brett ansatt välvd något kort hals, liggande bogar, djup 
bål och något plant kors. Tåvid höger fram i övrigt väl inskenad. Stora välformade hovar. Taktmässig, energisk skritt med kort 
steglängd. Kort, energisk, trav kunde vara mer undersatt bak.
Gångarter 6,5 Skritt  6,5 Trav  6,0 Galopp  7,0
Taktmässig, något kort skritt. Något kort trav med bra energi. Ganska balanserad galopp med bra energi.
Hoppning 7,6 Teknik och förmåga  7,5 Temperament och utvecklingsbarhet  8,5
Hoppar med god rytm, balans, framåtbjudning och bakbensteknik. Uppmärksam, samarbetsvillig och med gott förtroende. 
Ojämn kvalité på frambensteknik. Stundtals något långsam i avstampet.
Ridbarhet hoppning 7,00 Testryttare I  6,5 Testryttare II  7,5
HL: Stabil och når lätt fram på distanserna. Gör vad man ber den om. Känns lite omodern. Tappade lite fokus i början. Försiktig 
men svag elasticitet, svag bjudning. EE: En häst med mycket kapacitet men för dagen känns den ganska stor och valpig, för 
dagen lite matt, fin ridbarhet, vill göra rätt.

Godkänd med Godkänd med AC tills vidare

29 Epiphany EMS (SWB) Reg.nr:  04-17-3254Årgångshingst, dressyr

Erik Strömqvist Erik Strömqvistsv 2017 171 22,0
e.Blue Hors St. Schufro u.Akriuchette (SWB) e.Akribori 

Exteriör
Ädel och långlinjerad. Litet uttrycksfullt huvud, mycket lång väl ansatt hals, något lång ländrygg och långt kors. Välbenad. 
Energisk skritt med normal steglängd. Lätt, något markbunden trav.

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

Gångarter
Ganska taktmässig skritt med normal energi och steglängd. Något hastig, obalanserad trav med normal energi och steglängd,  
stundtals bristande takt. Något mot handen och något svag längning. Ganska taktmässig galopp med normal energi och 
steglängd. Bör visa mer bärighet och påskjut.

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

Löshoppn.
Hoppar med god framåtbjudning och balans. Svag ryggverkan och frambensteknik. Samarbetsvillig med gott självförtroende.

5,75 Teknik och förmåga  5,5 Temperament och utvecklingsbarhet  6,0

Ridbarhet dressyr
MH: En energisk, snäll häst. Har svårt med bärighet och balans. Känslig och försöker efter bästa förmåga. Svårpåverkad, svårt 
med övergångar. För dagen känns lite trött bak.Vägvinnande, ganska bra skritt. MR: Stark i handen och stram i överlinjen. Lite 

6,00 Testryttare I  5,5 Testryttare II  6,5
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svårt med balans och självbärigheten. Fin känsla i galoppen, lätt att sitta på. Lite oelastisk trav. Blir bättre efterhand. Positiv och 
försöker göra sin ryttare nöjd.

Godkänd med AC tills vidare

31 Faithful Reg.nr:  04-17-3719Årgångshingst, dressyr

Brolöten AB Jens Kvistmbr 2017 168 22,0
e.For Romance I u.Daytona e.De Niro

Exteriör
Maskulin, välutvecklad med naturlig resning. Litet uttrycksfullt huvud, väl ansatt välvd något bred hals med något bred nacke, 
liggande bogar, markerad manke och runt, välmusklat kors. Välbenad och väl inskenad. Hovar med något understuckna trakter 
fram. Avspänd, rörlig och vägvinnande skritt. Vägvinnande, framåtgripande trav.

40,5 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  8,0 Skritt  8,5 Trav  8,0

Gångarter
Taktmässig, avspänd skritt med god energi och mycket bra steglängd. Ganska taktmässig trav med god energi men  bristande 
elasticitet. Taktmässig, energisk galopp med ganska bra balans. Positiv häst.

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

Löshoppn.
Hoppar med god framåtbjudning. Svag ryggverkan och rytm. Samarbetsvillig och orädd.

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

Ridbarhet dressyr
MH: Det är en positiv, energisk och kommunicerbar häst som ger en bra känsla. Han är reglerbar på ett bra sätt. Han gör alltid 
sitt bästa. En välbalanserad galopp. Bra skritt. Svag i sitt register i trav än så länge, behöver komma mer genom kroppen. Lite 
orolig i munnen. MR: Skön att sitta på i galoppen. Faller lite framåt, borde vara mer självbärig. Svårt att hitta balans i traven, 
svår att påverka. I lägre form mer kommer den mer till sin rätt, I högre form tapparden sin balans och bärighet. Fin skritt, 
marscherar på. Enkel att korta och länga i skritt.

7,50 Testryttare I  7,5 Testryttare II  7,5

Godkänd med AC tills vidare
34 Hotlix (SWB) Reg.nr:  04-17-3059Årgångshingst, hoppning

Maria Eriksson Lindén/ Ale Ridsport Maria Eriksson Lindén/ Ale Ridsportfx 2017 162 21,0
e.Heartbeat u.Toffifee (40) (SWB) e.Tornesch 

Harmonisk, något lågställd av mindre modell. Uttrycksfullt huvud, brett lågt ansatt hals, markerad manke, lång öppen ländrygg 
och välformat kors. Korta skenor och väl inskenade hasar. Avspänd kort skritt. Taktmässig trav med kort steglängd.

Exteriör 34,0 Typ  7,0 Huvud, hals och bål  7,0 Extremiteter  8,0 Skritt  6,0 Trav  6,0

Gångarter
Taktmässig skritt med ganska bra energi. Taktmässig, ganska energisk trav med kort steglängd. Ganska taktmässig galopp med 
bra energi. Kunde önska mer bärighet.

Skritt  6,06,3 Trav  6,0 Galopp  7,0

Hoppning
Hoppar med god frambensteknik. Svag bak i språng och galopp. Säker taxering och rättar sig bra. Uppmärksam och energisk.

7,0 Teknik och förmåga  7,0 Temperament och utvecklingsbarhet  7,5

Ridbarhet hoppning
HL: Balanserad och rytmisk galopp, men något kort och svårt att nå fram på distanserna. Försiktig på hinder men saknar lite 
förmåga för dagen. EE: Bra balans, jättefin mun, byter bra, vill vara försiktig, behöver bruka kroppen mer, lite rak i luften, 
behöver utveckla galoppkvalitén, ridbarheten är topp, vill krypa ihop lite i luften.

6,50 Testryttare I  6,5 Testryttare II  6,5

Godkänd med AC tills vidare

35 Maderik EMS (SWB) Reg.nr:  04-17-3256Årgångshingst, dressyr

Marina Elizabet Svedin Marina Svedinsv 2017 171 20,5
e.Sankt Erik II (SWB) u.Madeleine EMS (78) (SWB) e.Floricello 

Exteriör
Ädel, elegant, långlinjerad. Uttrycksfullt huvud, väl ansatt välformad något bred hals, liggande bogar, smal bål, något låg rygg, 
långt välformat sluttande kors. Gracil, tåvid fram och biljarderar. Vägvinnande och rörlig skritt. Aktiv, rörlig och vägvinnande 
trav.

40,0 Typ  9,0 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  7,0 Skritt  8,0 Trav  8,0

Gångarter
Ganska taktmässig skritt med normal steglängd och energi. Kan skritta mer över rygg vid kontakt. Ganska taktmässig trav med 
ganska god energi och normal steglängd. Mer påskjut önskvärt stundtals. Något bred bak vid längning. Ostadig kontakt. 
Ganska taktmässig och elastisk galopp med bra balans, bärighet och energi. Spänstig häst som behöver visa mer bärighet och 

Skritt  7,57,6 Trav  7,0 Galopp  8,0
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påskjut stundtals.
Löshoppn. 5,00 Teknik och förmåga  5,0 Temperament och utvecklingsbarhet  5,0
Hoppar med god balans och framåtbjudning. Svag ryggverkan och rytm. Uppmärksam och med gott förtroende.
Ridbarhet dressyr 7,75 Testryttare I  8,0 Testryttare II  7,5
MH: Det är en häst som känns lite osäker, han är energisk, arbetsvillig och positiv. Traven ger en fin känsla, lätt att både korta 
och länga. Galoppen ger en bra känsla. Naturlig rörlighet i kroppen. Lätt att forma och böja i bålen. MR: Vill hela tiden 
tillfredställa ryttaren. När man bad honom sätta in bakbenen svarade han med att skjuta ifrån. Välbalanserad. Lätt kontakt i 
munnen som blev bättre och stadigare efterhand. Försöker göra allt man ber om. Behöver bli starkare och mer självbärig och 
bära mer på bakbenen. Behöver lite stöd i skritten, traven lite tudelad och släpper ryggen ibland.

Godkänd med AC tills vidare

36 Mafioso BD (ex. Mooiman) Reg.nr:  04-17-3782Årgångshingst, dressyr

Bosson i Lund Ad Valk och G. A. Rozambr 2017 176 21,0
e.Desperado u.Dabola e.Wynton

Exteriör
Stor, lätt. högställd i uppförsbacke. Uttrycksfullt huvud, välformad hals, markerad manke, liggande bogar och välformat kors. 
Tåvid, väl inskenade hasar. Biljarderar påtagligt. Aktiv skritt med normal steglängd. Rörlig trav med höga framåtgripande 
frambensrörelser.

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

Gångarter
Ganska energisk, något kort skritt med något ojämn takt. Stundtals spänd överlinje. Ganska taktmässig, energisk och elastisk 
trav med normal steglängd och god energi. Fina framben. Bör skjuta på och bära mer. Taktmässig, energisk galopp med mycket 
bra balans, bärighet och steglängd. Spänstig häst med extra plus för galoppen.

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

Löshoppn.
Svag kapacitet, ojämn framåtbjudning och svag ryggverkan. Uppmärksam.

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

Ridbarhet dressyr
MH: Välbalanserad häst med fin front, lyhörd och anpassningsbar. Väldigt reglerbar i trav och galopp, plus för galoppen. Lite 
svag i rygg och bakben, speciellt i skritten. Ingen dålig skritt. Den är från början lite okänslig för skänkeln men anpassar sig väl. 
Oliksidig, faller till vänster. MR: Lite svårt med kontakten först, fin att sitta på. Finns mycket i hästen, lyssnar och försöker göra 
det man begär av den. Lite oliksidig, driver snett. Skulle behöva använda ryggen mer i skritten. Vill ha honom lite mer över 
ryggen och driva bakifrån i alla gångarterna, men framför allt skritt. Trevlig att sitta på. Alltid i uppförsbacke.

8,50 Testryttare I  8,5 Testryttare II  8,5

Godkänd med AC tills vidare

39 Moonlight Reg.nr:  04-17-3724Årgångshingst, dressyr

Skillinge Dressyr AB G W. van Norelbr 2017 166 20,5
e.Expression u.Gravin e.Uphill

Exteriör
Elegant, välproportionerlig. Uttrycksfullt huvud, välformad något kort hals, hög manke, smal bringa, liggande bogar, djup bål 
och välformat kors. Något marktrång med korta skenor och väl inskenade hasar. Rörlig och aktiv skritt. Ganska vägvinnande 
och energisk trav med något svag elasticitet.

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

Gångarter
Vägvinnande, ganska taktmässig och rörlig skritt med god energi och bra steglängd. Energisk trav, ganska taktmässig med bra 
steglängd. Oelastisk och saknar påskjut. Tappar balans, ofta i framvikt. Ganska taktmässig, energisk galopp men ofta 
obalanserad och kan bära mer. Positiv häst som behöver visa mer påskjut och aktivitet bakifrån.

Skritt  8,07,3 Trav  7,0 Galopp  7,5

Löshoppn.
Hoppar med god framåtbjudning och säker taxering. Svag rytm och ryggverkan. Uppmärksam och samarbetsvillig.

6,00 Teknik och förmåga  5,5 Temperament och utvecklingsbarhet  6,5

Ridbarhet dressyr
MH: En energisk och ganska ambitiös häst som försöker sitt bästa, den är påverkbar men har problem med sin balans och faller i 
framvikt. Behöver mer elasticitet framför allt i trav, orolig i munnen. Fin skritt, den är reglerbar och har bra takt. MR: Gillar 
känslan i galoppen, mjukt språng. Kan reglera lite i galoppen, men svagt självbärighet. Skritten är bra, reglerbar och påverkbar. 
Behöver bättre bjudning, kan vara mer självbärig, ännu svag i kroppen. Den försöker och är med ryttaren.

6,75 Testryttare I  6,5 Testryttare II  7,0

Godkänd med AC tills vidare
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41 Rihanna's Diamond K (SWB) Reg.nr:  04-17-3039Årgångshingst, hoppning

Karin Larsson Karin Larssonskm 2017 165 22,0
e.Bravour u.Rihanna K (SWB) e.Lux Z 

Exteriör 36,0 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  7,5 Extremiteter  7,0 Skritt  7,0 Trav  6,5 
Harmonisk, välmusklad, välutvecklad. Uttrycksfullt huvud, väl ansatt välformad välvd hals, omarkerad manke, något öppen 
ländrygg och mycket välmusklat kors. Välbenad och väl inskenad. Högre och brantare hov vänster fram. Avspänd skritt med 
normal steglängd. Energisk trav med något kort steglängd.
Gångarter 6,8 Skritt  7,0 Trav  6,5 Galopp  7,0
Ganska framåtgripande skritt med bra energi. Markbunden trav med normal steglängd och bra energi. Taktmässig, energisk 
galopp med ganska bra balans och steglängd.
Hoppning 7,7 Teknik och förmåga  8,0 Temperament och utvecklingsbarhet  8,0
Hoppar med god rytm, balans, framåtbjudning och ryggverkan. Samarbetsvillig och orädd.
Ridbarhet hoppning 6,75 Testryttare I  6,0 Testryttare II  7,5
HL: Saknar bjudning, vill inte riktigt. Hoppar med mycket svag ryggverkan, faller isär och tycker inte om när man sitter på den. 
EE: En häst med fin ridbarhet, för dagen är galoppen åt det korta hållet, bra avstamp, försiktig, för dagen hoppar den som den 
galopperar.

Godkänd med AC tills vidare

43 Rollcat (SWB) Reg.nr:  04-17-3459Årgångshingst, hoppning

Per Åke Alf Nils-Erik Söderströmbr 2017 166 21,5
e.Copycat u.Caro'll (58) (SWB) e.Troll 

Exteriör 35,5 Typ  7,5 Huvud, hals och bål  7,0 Extremiteter  7,5 Skritt  7,0 Trav  6,5 
Välutvecklad ganska välproportionerlig, något oädel. Långt huvud, brett ansatt välvd hals, djupa bogar, hög manke och 
tendens till plant kors. Omarkerade framknän, obetydligt tåvid vänster fram. Energisk skritt med normal steglängd. Taktmässig  
kort trav med svag elasticitet.
Gångarter 6,8 Skritt  7,0 Trav  6,5 Galopp  7,0
Taktmässig, ganska kort skritt med bra energi. Något kort trav med bra energi. Taktmässig galopp med ganska bra naturlig 
lösgjordhet.
Hoppning 7,9 Teknik och förmåga  8,0 Temperament och utvecklingsbarhet  8,0
Hoppar med god framåtbjudning, ryggverkan och frambensteknik. Väldigt uppmärksam, fokuserad och med gott förtroende. 
Ridbarhet hoppning 7,50 Testryttare I  7,5 Testryttare II  7,5
HL: Väldigt trevlig med mycket bra karaktär. Faller lite på framdelen och går lite mot bettet/handen. Väldigt klar på hinder. Kunde 
haft lite starkare avstamp. EE: Känns att det är en häst med mycket kapacitet, för dagen lite stark, väldigt försiktig, vill göra sitt 
bästa, bjuder framåt, väldigt bra hinderuppfattningsförmåga.

Godkänd med AC tills vidare

49 Coventry Moon (SWB) Reg.nr:  04-16-2081Årgångshingst, hoppning

Caroline Johansson CJ Equestrian ABbr 2016 166 20,5
e.Coventry u.Sally Moon (SWB) e.Quite Easy

Exteriör 37,0 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  8,5 Extremiteter  7,0 Skritt  7,0 Trav  6,5
Långlinjerad, harmonisk, något lågställd. Uttrycksfullt huvud, lång välformad hals, djup bog och bål, något sluttande kors. 
Korta skenor, något knipt under framknäna, något vinklade hasar. Energisk skritt med normal steglängd. Taktmässig, något kort 
trav.
Gångarter 6,7 Skritt  6,5 Trav  6,5 Galopp  7,0
Taktmässig, något kort skritt med svag energi. Taktmässig trav med ganska god energi och normal steglängd. Ganska 
taktmässig, energisk och balanserad galopp.
Hoppning 7,4 Teknik och förmåga  7,0 Temperament och utvecklingsbarhet  7,5
Hoppar med god rytm, balans, framåtbjudning och frambensteknik. Något svagt avstamp och avslut i språnget. Samarbetsvillig 
och orädd.
Ridbarhet hoppning 8,25 Testryttare I  8,0 Testryttare II  8,5
HL: Välbalanserad och stabil, enkel att rida, hög ridbarhet. Saknar lite avstamp, landar lite "dött". Ev. saknar lite "blod". EE: En 
häst med mycket hög ridbarhet, en intelligent häst som vet vad han ska göra, har kapacitet, bra galopp som är reglerbar och väl 
balanserad. En väldigt fin häst, önskar ett mer distinkt avstamp.

Godkänd med AC tills vidare
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Hoppindex  15,9

51 Filkes Red Fury (SWB) Reg.nr:  04-16-1315Årgångshingst, hoppning

Maria Jurestam Maria Jurestamfx 2016 167 22,5
e.Red Hot Chilli 1285 (SWB) u.Pie Molise (SWB) e.Feliciano 823 (SWB) 

Exteriör
Harmonisk, välproportionerlig. Väl ansatt, välvd, välformad hals, djup bog och bål, välmusklat sluttande kors. Marktrång, 
grovbent, stora platta framhovar. Taktmässig skritt med normal steglängd. Taktmässig trav med svag elasticitet.

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

Gångarter
Ganska taktmässig skritt med normal steglängd och ganska god energi. Ganska energisk trav med normal steglängd. Ganska 
taktmässig galopp med bra energi. Något svag balans och något låg i formen. Något mot handen i galoppen stundtals.

Skritt  7,06,8 Trav  6,5 Galopp  7,0

Hoppning
Hoppar med ganska god framåtbjudning. Osäker taxering och svag ryggverkan. Ganska orädd. Något opåverkbar.

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

Ridbarhet hoppning
HL: Positiv, ärlig, samarbetsvillig. Vill göra sitt bästa. Blir lite matt i sprången ibland, något svagt avstamp. EE: En häst med en 
bra inställning, försöker göra sitt bästa, för dagen ganska stark och blandar sina språng, skulle önska lite mer ryggverkan. Blir 
lite platt i sina språng.

7,00 Testryttare I  7,0 Testryttare II  7,0

Godkänd med AC tills vidare

53 Highteq (SWB) Reg.nr:  04-16-2752Årgångshingst, hoppning

Anna-Lena Skaar, Kent Widegren A-L Skaar och Kent Widegrenbr 2016 163 21,5
e.Hip Hop (SWB) u.High Five (SWB) e.Etrusco 

Högställd av mindre modell, något överbyggd. Uttrycksfullt huvud, lång välansatt välvd hals, smal bål, låg rygg, något öppen 
ländrygg, välformat kors. Långa något veka kotor, marktrång. Ganska vägvinnande skritt i framvikt. Energisk kort trav i framvikt.

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

Gångarter
Taktmässig skritt med bra energi och steglängd. Kort, markbunden, ganska taktmässig trav med ganska bra energi. Taktmässig, 
kort galopp med bra takt och energi.

Skritt  7,06,8 Trav  6,5 Galopp  7,0

Hoppning
Hoppar med god balans och framåtbjudning. Rättar sig bra. Något spänd i överlinjen i början av språnget. Samarbetsvillig och 
med gott förtroende. Något hetsig framför hinder.

6,9 Teknik och förmåga  7,0 Temperament och utvecklingsbarhet  6,5

Ridbarhet hoppning
HL: Mycket känslig, framåt, vill hoppa. Tappar lite koncentration ibland. Hoppar med lite hög nacke och svag ryggverkan. 
Positiv inställning, behöver lite mer tid. EE: En häst med mycket energi, hoppar för dagen lite för mycket framåt, skulle önska 
mer ryggverkan. Försiktig och har en bra inställning.

7,00 Testryttare I  7,0 Testryttare II  7,0

Godkänd med AC tills vidare

57 Q:s A Kind of Magic (SWB) Reg.nr:  04-14-1087Prestationshingst, hoppning 
Q Equestrian AB Emma Nahlbombr 2014 175 22,5

e.Durrant 1271 u.Quantera e.Quaterman

Stor högställd, långlinjerad, något tung. Lång högt ansatt hals, hög manke, något låg rygg, något kort svagt musklat kors. 
Grovbent, välbenad, korta skenor. Avspänd, taktmässig skritt. Aktiv, ganska vägvinnand trav, något tung.

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

Hoppning
Hoppar med stark och jämn framåtbjudning. Ganska försiktig. Samarbetsvillig och orädd.

6,6 Teknik och förmåga  6,0 Temperament och utvecklingsbarhet  7,0

Ridbarhet hoppning
HL: Modell "large" lite i allt. Blir lite långsam, men mycket hopp och scoop. Väldigt ridbar. Kunde önska mer elasticitet och 
"blod". EE: En häst av större modell, något oelastisk. Modig och bra vilja och inställning.

7,25 Testryttare I  7,5 Testryttare II  7,0

Godkänd med AC tills vidare

Equestrian software by Equipe | www.equipe.com



9

65 Carolus (SWB) Reg.nr:  04-13-2976

 Lådra HB Sören Ramqvistbr 2013 174 22,0
e.Fantast vh Zwarte Pannenhof u.Cassandra LG (SWB) e.Cardento

Exteriör 35,5 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  7,0 Extremiteter  7,5 Skritt  7,0 Trav  6,0 
Stor, högställd och ädel. Brett ansatt hals, något brant bog, markerad manke, lång öppen ländrygg, sluttande kort kors. Långa 
kotor, något veka fram. Rörlig, vägvinnade skritt. Stundtals bredspårig bak. Energisk, kort och markbunden trav.

Godkªnd med AC tills vidare

67 El Barone 111 Z Reg.nr:  04-12-3848

 Lövsta Stuteri AB Stal Harrie Theeuwes och Baron de 
Borrekens

mbr 2012 171 22,5

e.Emerald van't Ruytershof u.Naktibro e.Libero H

Exteriör 34,0 Typ  8,0 Huvud, hals och bål  7,0 Extremiteter  7,0 Skritt  6,5 Trav  6,0 
Högställd och maskulin. Stort huvud, bred välvd kort hals, lång manke, djup något brant bog, rak rygg, djup bål, plant kors. 
Korta skenor, fransysk höger fram, hjulig och instabil bak. Stora framhovar med låga trakter alla fyra. Taktmässig, något kort 
skritt. Taktmässig, kort, markbunden trav.

Godkªnd med AC tills vidare

68 Hemerald Reg.nr:  04-12-3343

 Eklunda stuteri/Zeiloth C. Kuijpersbr 2012 168 21,0
e.Emerald van't Ruytershof u.Dyona e.Ultimo

Exteriör 35,0 Typ  7,5 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  7,5 Skritt  6,0 Trav  6,0 
Maskulin, välproportionerlig och massiv. Brett ansatt välformad hals, kort manke, djup bål, välformat långt kors. Tåvid, nystar, 
väl inskenade hasar. Överilad, kort skritt. Energisk, kort trav i framvikt.

Godkªnd med AC tills vidare

69 Tenor du Gue Reg.nr:  04-07-5189

Romain Gilbr 2007 168 21,5        Stockholm Seminstation AB
e.Opium de Talma (SF) u.Isaura des Hayettes (SF) e.Banboula du Thot (SF) 

Exteriör
Maskulin, kvadratisk. Väl bibehållen. Uttrycksfullt huvud, väl ansatt välvd hals, hög markerad manke, liggande bogar, djup bål, 
låg rygg, kort kors. Tåvid höger fram, väl inskenade hasar, små hovar. Energisk, taktmässig, något kort skritt. Energisk trav med 
svag elasticitet.

Godkªnd med AC tills vidare

64 Benefit Reg.nr:  04-15-3264

Angelika Krausebr 2015 167 21,5
e.Belantis u.Sam e.Sir Tender

Exteriör 42,0 Typ  9,0 Huvud, hals och bål  8,0 Extremiteter  8,0 Skritt  9,0 Trav  8,0
Ädel, elegant och välproportionerlig. Litet uttrycksfullt huvud, brett ansatt välvd hals. Något omarkerad manke, långt 
välmusklat kors. Långa kotor, något små hovar. Mycket vägvinnande, rörlig och taktmässig skritt. Lätt trav som är väl undersatt 
bak.

Godkªnd med AC tills vidare
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