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Året 2021 gick i rasande fart där vi fick uppleva många fina höjdpunkter
och ögonblick!
En av höjdpunkterna var förstås att båda våra hemmahingstar KENTUCKY
VAN´T RUYTERSOF och KOMPLOT BLUE klev in på 10- i Topp-listan som
två av Sveriges bästa fadershingstar baserat på 2021-års fölbedömingar
vilket vi är otroligt glada och stolta över.
Och på tal om föl, hela sex föl från våra hingstar var representerade på
Elitfölaktionen 2021! Kentucky van’t Ruytershof hade 5 föl med och kraftpaketet Phenomene Bleu VDM hade ett föl med!
Detta tycker vi är ett fantastiskt kvitto på att vi tror på de hingstar vi tar
hem och representerar.
Vi har även lite nya hingstar i årets program och de är inte vilka som helst!
Maria Gretzers spänstfenomen SINGULAR LS LA SILLA kommer stå LIVE
hos oss och verka på färsk semin, AI och TAI. Han har idel placeringar i
Världscupen med Marcus Ehning och blev i år utnämnd av SWB till årets
utmanarhingst i hoppning tack vare hans utmärkande avkommor som syns
flitigt i årgångschampionaten.
Vi kan även meddela att en av Världens absolut bästa hingstar, CARACAS,
står LIVE hos oss, även han tillgänglig på AI och TAI. Caracas meritlista är
oändlig med tonvis av segrar och placeringar på Världsnivå, 1m60. Han har
även varit nominerad till de Olympiska spelen och Världsmästerskapen
och är idag en av Casall genom tiderna bästa söner! Att vi fått förmånen
att ha honom i Sverige i år är en ynnest och vi är evigt tacksamma gentemot hans ägare Axel Verlooy för denna möjlighet.
TENOR DU GUE (Opium de Thalma x Banboula de Thout) kommer även i
år vara stationerad hos oss och vi väntar förväntansfullt på de första fölen
som föds i Sverige i år. Tenor du Gue är en fenomenal Grand Prix-hingst
med prestationer i 1m60 och Världscupen och han har ett mkt prestationsinriktat möderne där både syskon och syskonbarn går Grand Prix!
Cascari

Vår unga talang, den mäktige KOMPLOT BLUE (Cardento x Plot Blue) har
efter att helhjärtat fokuserat på aveln tagit klivet in i sporten och på vilket
sätt han gjort det dessutom.
Efter säsongen 2021 åkte han ner till Holland där han gått flera felfria klasser på de Internationella banorna i Sentower Park, Peelbergen och Lier.
I år, 2022, har han ytterligare visat vad han går för då han gjort väldigt fina
prestationer under den Internationella Touren i Oliva Nova, Spanien.
På Dressyrsidan stack några riktiga megastjärnor ut 2021!
KJENTO blev VÄRLDSMÄSTARE för 6-åriga hästar! GLAMOURDALE radade
upp segrar efter segrar och tog klivet upp i Grand Prix Dressyr. EVERDALE,
årets snackishingst, seglade upp på VÄRLDSRANKINGEN som en av de bästa
hingstarna i Världen! Inte konstigt med tanke på sin OLYMPISKA BRONSMEDALJ tillika SILVERMEDALJ på EUROPAMÄSTERSKAPEN 2021!
Nytt för i år är att EVERDALE kommer att finnas på färsk transportsemin för
första ggn! Efterfrågan på honom är stor och de ska bli väldigt kul att kunna
erbjuda honom till de Svenska stoägarna.
Att återigen kunna erbjuda hingstar av utomordentlig kvalité med gedigna
blodslinjer och excellenta resultat i sporten är något vi brinner för.
Vi kan som vanligt erbjuda en imponerande kollektion från några av Europas
bästa hingstar, både Grand Prix-stjärnor och yngre supertalanger för färsk
transport semin och fryssemin, både hopp och dressyrhingstar.
Vi håller till på vackra Nifsta Gård som ligger perfekt till utanför Arlanda
flygplats och kan ta emot och skicka semin via flyg, Dhl, Jet Pak mfl aktörer.
Varmt välkomna till oss!
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Står LIVE på stationen 2022!

SINGULAR LS LA SILLA

f. 2006, 165 cm. Godkänd i SWB, HANN, KWPN, SF

Vi är mycket stolta att kunna erbjuda SWBs
utsedda utmanarhingst i hoppning 2022!
Singular köptes av Maria Gretzer som
4-åring och har sedan dess imponerat med
sin spänstighet och spektakulära hoppning. Redan som ung visade han framfötterna och med Maria representerade han
Sverige på unghäst-VM i Zangersheide.
2013 tog Marcus Ehning över tyglarna
och duon syntes flitigt i resultatlistorna
Världen över, bla var duon 3:a i Världscupen i Bordeaux, 4:a i Grand Prix i Las Vegas,

4

9:a i Världscupen i London och 4:a på de
prestigefyllda tävlingarna Global Championstours i Rom.
Efter Marcus visade Singular sin höga
ridbarhet tillsammans med danska Linnea
Ericsson-Carey i sadeln där framgångarna
fortsatte.
De kom 2:a i Grand Prix i Herning och
satte en prickfri runda inför den Svenska
publiken under Världscuptävlingarna i
Scandinavium 2020 där ekipaget slutade
på en hedrande 9:de plats.
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Singular har även gjort starkta avtryck
inom avelsvärlden där han just nu ligger
som den högst rankade hingsten i SWB
baserat på hans mkt framgångsrika avkommor!
Singular är efter den franska Selle Francais
hingsten Fergar Mail, även kallad Chapultepec la silla. Han var mkt framgångsrik i
sina årgångsklasser och gick bla Finalen i
unghäst-VM som 7-åring innan han såldes
till Jan Tops och Alfonso Romo. Hans kanske mest kända avkomma är den godkända
hingsten Lamm de Fetan som själv tävlade
Grand Prix.
I Fergar Mails stam återfinns de franska
stämpelhingstarna Laudanum xx och Almé
som än idag har ett mkt stort inflytande i
aveln Världen över.
På mödernet hittar vi en av vår tids mest
betydelsefulla hingstar, Stakkato som med
sin ryttare Eva Bitter var mkt framgångsrik
i Grand Prix. Stakkato var en unik hingst
med mkt hög förärvning och utmärkta
genetiska egenskaper som han gång på
gång överför till sina avkommor.

Singular kan förbättra ridbarhet, spänst
och scoop till de flesta typer av ston.
Information: Stationerad på stationen.
Tillgänglig på färsk semin (AI, TAI)
WFFS: Bärare av genen
Språngavgift: 3 500 kronor
Dräktighetsavgift: 9 500 kronor
RABATT, -1000 kr på dräktighetsavgiften,
erbjuds till ston med meriter i 1m40 eller
högre.
Betäcker man två eller flera ston görs avdrag med 1000 kr per sto from sto nr två.
Pris exkl moms och övriga avgifter.

Chapultepec la Silla
(Fergar Mail)

Sybelle

Laudanum xx

Adoret Z

Stakkato

Le Joli

Boran xx

Alme

Spartan

Landadel
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Står LIVE på stationen 2022!

CARACAS

f. 2005, 170 cm, Godkänd i SWB – Stationerad på stationen

CARACAS har i flera år bildat en solid
kombination med sin ryttare Jos Verlooy.
De har radat upp makalöst många segrar
och placeringar över hela Världen.
Bland annat vann de Grand Prix i Rotterdam, Ascona, S:t Tropez och Nation
Cup-finalen i Barcelona! De var också 2:a
i Mexikos Global Champions Tour Grand
Prix, 2:a i Världscupen i Mechelen, 3:a i
Grand Prix’n i Stockholm, Rom och Miami,
4:a i LGCT GP Valkenswaard, 5:a i LGCT GP
Estoril och var en ovärderlig kombination
för laget ”Hamburg Diamonds” som vann
den totala ligan i Longines Global Champions League 2017.
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Caracas föddes i Australien 2005 och tog
med sin dåvarande ryttare Jamie Kermond
Guldmedaljen i de Australienska Mästerskapen 2013. I Australien var han en av de
bästa i sporten och skrev in sig i historieböckerna då han blev 2:a i Världsscupkvalet i Wodonga där hans mamma Colthaga
vinner!
Jamie och Caracas var nominerade till de
Olympiska Spelen i Rio 2016 och Världs
Mästerskapen i Normandy 2014.
Eurohorse upptäckte Caracas på tävlingar i
Europa som senare köpte hingsten åt den
då unga Jos Verlooy.
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Duon blev ett av de bästa ekipagen i
Världen och Caracas är idag en av Casalls
genom tiderna bästa söner!
Om Caracas säger ryttaren Jos att han är en
riktig fighter, går alltid in och gör sitt bästa.
Han är dessutom en mycket vacker, ädel
och högställd hingst med en otrolig
utstrålning och karisma kombinerat med
en hög ridbarhet och utmärkt temperament.
Caracas far är ingen mindre än legendaren
Casall Ask. (Caretino x Lavall I) som med
Rolf-Göran Bengtsson erövrade världen.
Tillsammans har de vunnit mängder av
Grand Prix’s att de inte går att räkna upp
alla. Casall pensionerades från sporten när
han var 18 år gammal efter den storartade
segern i Global Champions Tour i Hamburg
2017.
Radarparet deltog även i de Olympiska
Spelen i London 2012, EM i Herning 2013,
där de blev 4:a och på Världs Mästerskapen i Caen 2014 där ekipaget red hem en
individuell 4:de plats.

Information: Stationerad på stationen.
Tillgänglig på färsk semin (AI, TAI) över
hela landet.
WFFS: Ej bärare av genen.
Språngavgift: 3 500 kronor
Dräktighetsavgift: 8 500 kronor
Pris exkl moms och övriga avgifter.

Casall

Colthaga

Caretino

Kira XVII

Colman

Konstanze VII

Caletto II

Lavall I

Carthago

Barnaul xx
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Står LIVE på stationen 2022!

TENOR DU GUE

f. 2007, 167 cm. Godkänd i SWB och SF

Tenor Du Gue är en imponerande Selle
Francais hingst som tog världen med
storm efter att framgångsrikt tävlat på
1m60-nivå med Cyril Bouvard (FRA) följt
av Jonna Ekberg (SWE). Med internationella
vinster till sin samling förutom många placeringar i Grand Prix, har Tenor bevisat sig
mot de bästa i världen, bla i Världscupen i
Lyon, Stephex Masters i Bryssel och Grand
Prix’n i Opglabbeek.
Han är en hingst med mycket karisma,
kvick och modig med spänstiga gångarter
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och en vacker högställd exteriör. Förutom
sin suveräna hoppkapacitet och bländande teknik har Tenor du Gue ett underbart
temperament kombinerat med mycket hög
ridbarhet.
Framgång i alla led
Tenor du Gue har även ett prestationssäkert möderne där flera avkommor
tävlat 1.50-1.60. Mödernet är känt för att
producera hästar med mkt bra ridbarhet
och stor hoppförmåga kombinerat med ett
utomordentligt temperament. 		
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Avkommorna får fina gångarter med en
särledes fin galopp och tilltalande exteriör.
Tenor mottogs varmt av stona 2021 och i
år ser vi väldigt mkt fram emot hans första
föl här i Sverige.
Stam för svensk avel
Tenor du Gue har en högintressant
härstamning med det bästa av Fransk,
Holstein och AA-blod som resulterar i 59%
TB för reflexer och uthållighet. Denna
blodskombination har visats sig vara
mkt framgångsrik och är ett signum för
Selle Francais och dess avel. Liknande
blodskombination kan ses i bland annat
Mylord Carthago.
Tenors far Opium de Talma gjorde kometkarriär som unghäst med Patrice Delaveu
i sadeln (FRA) innan Rudy Cock (FRA) tog
över tyglarna och tog hingsten upp till 4*
1,45-hoppning. Han var en riktig gummiboll med en sagolik galopp. Opium de
Talma har etablerat sig i aveln som
en hingst känd för att lämna avkommor
tävlandes på hög nivå både i hoppning och
fälttävlan.
Tenor du Gues möderne är av yppersta
klass. Mamma Isaura des Hayettes är ett
supersto som endast lämnat sex avkommor men av dessa går flera Grand Prix, bla
Roxane des Hayettes (1m50) som plockat

Opium de Talma

många placeringar i Global Champions
Tour. Tenors mormor, angloaraben Etoile
D´ig´or X var inte sämre hon, med fem
avkommor gick tre Grand Prix. Vilket visar
på ett mycket prestationssäkert möderne
av hästar i yttersta klass.
Information: Stationerad på stationen.
Tillgänglig på färsk semin (AI, TAI) över
hela landet.
Språngavgift: 3 500 kronor
45-dgr dräktighetsavgift: 6 500 kronor
WFFS: Ej bärare
Pris exkl moms och övriga avgifter.

Isaura des Hatettes

Joyeuse

Carthago

Banboula du Thot

Etolie dÍgor X

Qredo de PauIstra

Capitol I

Incitatus

Prince Ig ́or X
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Står LIVE på stationen 2022!

ARTIST VAN DEN DRIEHOEK Z
f. 2018, 167 cm, Godkänd i SWB och BWP – Stationerad på stationen

Dyrast av alla under BWP Elite Stallion
Auction blev hingsten som var ”extra allt” i
form av förmåga, mentalitet och skönhet Artist van den Driehook Z. Denna stigande
superstjärna har under vintersäsongen
2021/2022 inlett sin tävlingskarriär hemma
i Belgien. Detta med flertal felfria rundor
och glänste vid den prestigefulla tävlingen
Belgian Stallion Competition.
Artist van den Driehoek Z är en modern typ
av hingst med elastiska rörelser och extremt
snabb reaktionsförmåga inne på banan. För
att vara en hingst med en sådant otroligt
stor språngkurva landar han ändå lätt och
visar upp en bra balans. Han passar ston
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som önskar lte mer blod, ett gott temperament och snabb reaktionsförmåga inne på
banan.
”Artist” är efter hingsten Aganix du Seigneur
(Ogano Sitte x Chellano Z) som tävlade
1,60 hoppning tillsammans med Jos Lansik.
Numera är hingsten en av stuteri Zangherseide’s med värdefulla avelshingstar.
Flertalet av Aganix avkommor tävlar på
1,50-1,60 nivå och i skrivande stund finns
det 10 godkänta hingstar efter Aganix. Han
beskrivs som en av de bästa avels- och
fadershingstarna i världen, då han gång på
gång bevisar att han nedärver hoppning
naturligt till sina avkommor.
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Artist unga moder är Gracile (Quasimodo
vd Molendreef x Julio Mariner), som redan
tävlar på 1,45-nivå tillsammans med
ryttaren Cecilie Tofte. Stoet beskrivs som
ett modern och atletiskt sto - något hon
uppenbarligen nedärvde till sin son - Artist
van den Driehoek Z.
Information: Stationerad på stationen.
Tillgänglig på färsk semin (AI, TAI) över
hela landet.
WFFS: Ej bärare av genen
Språngavgift: 3 500 kronor
Dräktighetsavgift: 7 000 kronor
Pris exkl moms och övriga avgifter.

Aganix du Seigneur

Gracile

Cadix du Seigneur Z

Ogano Sitte

Quasimodo
van de Molendreef

Radorette W

Chellano Z

Darco

Heartbreaker

Julio Mariner xx

Hingstkatalog Stockholm Seminstation

11

KOMPLOT BLUE
f. 2015, 172 cm, Godkänd i AES.

Komplot Blue hamnade på SWB’s 10 - i
topp lista som fadershingst över högst
bedömda föl i Sverige 2021! Vi är otroligt
stolta över de fina fölen, och med Komplot
Blues i särklass utmärkat stamtavla med
Grand Prix hästar i rakt nedstigande led,
ser vi fram emot framtiden.
I stamtavlan hittar vi giganterna Cardento
x Plot Blue x Ovidius som alla tävlade
på högsta nivå i 1m60. Han utmärker sig
med sin enorma hoppkapacitet, power och
särledes goda galopp kombinerat med ett
underbart temperament och coola sätt.
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Komplot Blue är alltid glad och har en
positiv inställning till arbete.
Han är ultramodern med hela 49,61 %
förädlingsblod, lätt i typen, högrest och
korrekt med en bra egen balans. Kombinationen Cardento x Plot Blue x Ovidius med
ett meriterat möderne gör honom till en
högintressant hingst och förväntningarna
på honom är höga. Han matchas försiktigt
för en karriär i sporten samtidigt som han
verkar i avel. Vintersäsongen 2021/2022
har han gjort den internationella debuten
med bravur, bland annat i Peelbergen, Sentower park samt Oliva Nova, Spanien.
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och var ett givet kort i det svenska landslaget under många år. Cardento utmärker sig
även i aveln med mängder av avkommor
tävlandes på högsta nivå, bla H&M Cue
Channa och Bardoloni som tävlade i OS i
Rio de Janeiro och Matrix vid OS i London.
Tillsammans med det Svenska laget tog
både Zacramento och Cue Chana ett historiskt EM-silver på hemmaplan i Göteborg.
Komplot Blue har även en fenomenal
morfar i sagohästen Plot Blue som med
Marcus Ehning varit enastående i sporten.
Han har tävlat fem seniormästerskap, två
världscupfinaler, 23 GCT Grands Prix där
han tjänat över 420 000 euro i prispengar
och mängder av nationhoppningar för det
Tyska laget. År 2010 var han den lysande
vinnaren av Världscupfinalen i Geneve.
Samma år säkrade duon det Tyska Lagguldet vid VM i Kentucky. År 2012 var de 5:a
individuellt vid OS i London 2012.
Även i aveln har Plot Blue gjort avtryck
med sina ännu unga avkommor, kända för
sin stora kapacitet. power och utmärkta
galopp som man bla ser i den talangfulla
godkända hingsten Million Dollar som
tyskarna öser superlativ över.

De första fölen efter Komplot Blue föddes
2020. De visade genomgående mkt hög
kvalité! Högresta med spänstiga gångarter
och mkt bra galopp. De var även vakna,
nyfikna och visar på ett bra temperament,
precis som sin far.
Information: Stationerad på stationen.
Tillgänglig på färsk semin (AI, TAI) över
hela landet.
Språngavgift: 3 500 kronor
45-dgr dräktighetsavgift: 7 000 kronorWFFS: Ej bärare
Pris exkl moms och övriga avgifter.

Cardento

Gracia Bella

Capitol I

B-Estelle

Plot Blue

Benta Bella

Capitano

Lord

Mr. Blue

Ovidius
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KENTUCKY VAN’T RUYTERSHOF
f. 1998, 168 cm, Godkänd i SWB - ett sto licens, KWPN, SF, AES

Kentucky van’t Ruytershof hamnade på
SWB’s 10 - i topp lista som fadershingst
över högst bedömda föl i Sverige 2021.
Det var även 5 (!) föl representerade på
Elitfölsauktionen 2021 efter Kentucky.
Under tävlingskarriären har Kentucky van´t
Ruytershof omsorgsfullt tränat och tävlats
av Jos Verlooy och Harrie Smolders med
flertalet segrar och placeringar i unghästklasser ute i Europa. 2019, då han var 9
år tog han steget upp till 1,50- och 1,55nivå vid världscupen i Lyon och CSI 5* i
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Maastricht med Denis Lynch.
Kentucky van’t Ruytershof är en vacker un
hingst som kombinerar bevisad prestation
med genetik. För andra året i rad står han
hos oss på Stockholm Seminstation från
Euro Horse Stables i Belgien, där han bor
med några av världens bästa hingstar,
såsom Emerald van’t Ruytershof, Caracas
and Nixon van’t Meulenhof.
Stamtavla av prestation
Den perfekta hingsten kombinerar så väl
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Toppklassad härstamning
Komplot Blue är efter den numera avlidna
legenden Cardento; en av vår tids mest
framgångsrika hingstar, i både sport och
avel. Cardento etablerade sig med Peter
Eriksson på högsta nivå och vann 3 silver
medaljer vid VM, EM och OS. Han tog även
en mängd andra segrar och placeringar
nell nivå. Diamanthia har inte bara bevisat
sig själv på högsta nivå, hon är även
helsyster till en av de bästa hingstarna i
modern tid - Emerald van’t Ruytershof och
halvsyster till championatshingsten Nixon
Van’t Meulenhof och ytterligare sex 1,50och 1,60-hästar.
En gentleman i all hantering
Kentucky van’t Ruytershof är en hingst
med ett väldigt trevligt temperament och
en underbar attityd. Han har en arbetsam
inställning till ridning och hoppning. Detta
kan vi se nedärvs till hans avkommor. Hans
äldsta avkommor är födda 2014 och vi
kunde 2019 se dem tävla vid ung- hästVM i Lanaaken 2019. Han lämnar vackra,
korrekta föl med utrycktsfull karisma
Ett stoföl efter Kentucky van’t Ruytershof
såldes för 30,000.00 euro vid Elitföl auktionen i Belgien och hans två- och treåriga
avkommor visar samma power och scoop
som han själv.

For Pleasure

Information: Tillgänglig på fryst semin
(FAI) över hela landet.
Språngavgift: 3 500 kronor
45-dgr dräktighetsavgift: 11 000 kronor
WFFS: Ej bärare
Pris exkl moms och övriga avgifter.

Diamanthina van ́t Ruytershof

Furioso II

Gigantin

Diamand de
Semilly

Carthina Z

Furioso xx

Grannus

Le tot de Semilly

Carthago
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FRYST SEMIN
Vi har en stor kollektion av hingstar på fryst semin (FAI), via
våra samarbetspartnera under säsongen 2022.
Se www.stockholmseminstation.com för fullständig information.

Nintender

Candy de Nantuel

Bonaparte Z

Cornets Iberio

Orlando

Phenomene Blue VDM
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Cascari

Valentin R

Contendro I

Copabella Visage

Cornet Obolensky

Comme il Faut

Silvermines Cruising

Air Jordan Z
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Don VHP Z

Emerald

Kentucky Van’t Ruytershof

Nixon van’t Meulenhof

Escape Z

Ampere

18
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"Vi kan stolt presentera en imponerande kollektion
från några av Europas bästa hingstar, både
Grand Prix-stjärnor och yngre supertalanger.”

Hector van d’Abdijhoeve

Painted Black

Cristello

Guinness

Dino W
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KJENTO
f. 2015, 170 cm, Godkänd i SWB - ett sto licens, KWPN, OLD

Kjento blev överlägsen världsmästare 2021, för
6-åriga hästar med 10:or i protokollet!
Den frekventa toppproducenten Negro, är fadershingst till denna stjärna - Kjento. Kjento har
en otrolig stamtavla med idel topphingstar, så
som ovan nämnda Negro, men även Ferro och
Jazz. Han delar fadershingst med flertalet prisade
dressyrstjärnor, bland andra Charlotte Dujardin’s
OS-stjärna den legendariska Valegro.
Starkt möderne möter upp
Men som om det inte vore nog med topphingstarna bakom sig har han ett starkt möderne i och
med stoet Zoriana. Hon är dotter till topphingsten
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Jazz, och blev bronsmedaljör vid den nationella
stoinspektionen som treåring, och fick efter det
imponerande 90 poäng vid IBOP och fick otroliga
10 poäng för sin trav. Numera tävlar hon själv Svår
dressyr.
Lever upp till sina föräldrar
Kjento själv går från klarhet till klarhet och är på
god väg att gå i sina föräldrars impo- nerande fotspår. Han är en hingst som drar åt sig blickar, inte
bara för sin imponeran- de stamtavla, utan även
ridbarhet och karisma. Han utsågs till Champion
vid KWPN hingstprov. Han belönades idel höga
siffror och fick 9,5 för sin imponerande galopp.
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Lovord från domarna
Vid hingstprovet i Holland belönades Kjento även för sin villighet att arbeta. Hans
skritt är aktiv, traven kraftfull med god
aktivitet i bakbenen medan han bär upp
sig väl och galoppen i uppförsbacke. Han
anses förbättra avkommornas gångarter.
Omdöme från KWPN:
•Walk(2x): 8.5
•Trot(2x): 9.0
•Canter(2x): 9.5
•Elasticity: 9.0
•Self-carriage/balance: 9.0
•Rideability/temperament: 9.0
•Talent: 9.0
•Total: 90 points KWPN avelsråd:
Kjento kan förbättra rörelse, scoop,
använ- dande av kroppen, ridbarhet och
tempera- ment. Han kan även bidra till
förmågan för samling hos dressyrhästen.

Information: Stationerad i Holland.
Tillgänglig på färsk semin (TAI) över hela
landet.
WFFS: Ej bärare av genen.
Språngavgift: 3 500 kronor
Dräktighetsavgift: 15 000 kronor
Pris exkl moms och övriga avgifter.

Negro

Zoriana

Ferro

Frewrie

Jazz

Poriana

Ulft

Variant

Cocktail

Juventus
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GLAMOURDALE

f. 2011, 170 cm, Godkänd i SWB - Ett-sto-licens, KWPN

Glamourdale var premiehingst vid KWPN’s
hingstpremiering 2014 med bedömningen:
”Glamourdales stora kvalité ligger i hans
naturligt aktiva rörelsemönster i kombination med bra exteriör, mycket kraft i
bakbenen och en solid härstamning.”
Glamourdale kom 2:a vid KWPN bruksprovet med följande bedömning: ”Glamourdale är en ärlig och tillförlitlig häst med
mycket bra temperament. Hingsten är
mycket arbetsvillig med hög ridbarhet.
Skritten är ren och vägvinnande. Traven är
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av god kvalité och mycket välbalanserad.
Galoppen är i uppförsbacke, kraftig och
vägvinnande. Glamourdale rör sig smidigt
med bra självförtroende och är väldigt
balanserad. Han är mycket talangfull som
dressyrhäst och han ger sin ryttare en
mycket bra känsla”. Han fick 9 för galoppen
och 8,5 för trav, rörlighet, ridbarhet och
talang som dressyrhäst.
Stamtavlan talar för sig själv
Fadern Lord Leatherdale har visat sig vara
en högklassig förärvare med ett flertal
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godkända söner, utöver Glamourdale även
Everdale som vann bruksprovet i KWPN
2012 och Pavo Cup 2013 samt Fairytale
som vann KWPN bruksprovet 2013.
Glamourdales moder är statspremiestoet
Thuja, ett av hollands bästa avelsston. Hon
är moder till två elitston och helsyster till
engelska topphästen Numberto. Mormors
mor Clementine är moder till Händel som
tävlades internationellt av Michael Whitaker. Morfadern Negro blev Årets Hingst i
KWPN 2013 och 2016. Han har själv tävlat
framgångsrikt i GP och har också visat
sig vara en högklassig förärvare, bland
annat som far till världskända Valegro,
guldmedaljör vid EM 2011, vid OS i London
2012 samt vid OS i Rio 2016. Han är även
morfar till holländska bruksprovsvinnaren
2012 och 2013, Everdale och Fairytale.

Information: Stationerad i Holland.
Tillgänglig via färsk semin (TAI) över hela
landet
WFFS: Ej bärare av genen
Språngavgift: 3 500 kronor
Dräktighetsavgift: 15 000 kronor
Pris exkl moms och övriga avgifter.

Lord Leatherdale

Thuja

Lord Loxley I

Fairless P

Negro

Jasmijn

Lord Sinclair I

Ferragamo

Ferro

Ahorn
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EVERDALE

f. 2009, 174 cm, Godkänd i SWB - ett sto licens, KWPN, OLD, HANN
Den otroliga Everdale finns under avelssäsongen 2022 för första gången tillgänglig på
färsk semin! Hingsten som både blev olympisk
bronsmedaljör och Europeisk silvermedaljör
i lag under 2021. Hans fina prestationer på
tävlingsbanorna rankade honom som trea på
världsrankningen över godkända hingstar. Missa
inte chansen att avla på denna otroliga
Lord Leatherdale-son under säsongen.

för fyraåriga hästar och i KWPN Preformance
Test året innan tog han hem segern.
Ridbarheten och underbara temperamentet kommer från morfar, den legendariska
Negro.

Information: Stationerad i Holland. Tillgänglig på
färsk semin (TAI) över hela landet.
WFFS: Bärare av genen.
Everdale är en väldigt elegant, välutvecklad och Språngavgift: 3 500 kronor
exceptionellt talangfull hingst, som gång på
Dräktighetsavgift: 15 000 kronor
gång imponerar med sina fantastiska gångarter Pris exkl moms och övriga avgifter.
och atletiska förmåga. Redan som unghingst red
han hem fina utmärkelser, bland annat Pavo Cup

Lord Leatherdale

Aliska K

Lord Loxley I

Fairless P

Negro

Lisenka

Lord Sinclair I

Ferragamo

Ferro

El Corona
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NEGRO

f. 1995, 170 cm. Godkänd i SWB - ett sto licens, KWPN, DWB,OLD, HANN, SF.
Negro blev reservsegrare vid KWPN bruksprovet 1998. Han segrade i både 5- och 6-årshingstchampionatet i Zwolle och blev bästa
KWPN hingst vid unghäst-VM som 6-åring.
Negro debuterade i Grand Prix med en seger på
72,50 procent och blev 2012 premierad ”Preferent” i KWPN med ett dressyrindex på 150 (92
procent). Preferent är den högsta utmärkelsen
en häst kan få i KWPN. Negro blev även Årets
Hingst i KWPN både 2013 och 2017
Negro är en hingst med mycket stor talang för
piaff och passage, som han även visats förärva. Hans avkommor utmärker sig också för sin
bakbensteknik och stora potential för samling,

dessutom är de mycket samarbetsvilliga och
ambitiösa. Negro har visat sig vara en mycket
bra förvärvare till sporthästar av högsta klass
och har ett antal avkommor som både tävlar och har tävlat, på högsta nivå, varav den mest
kända är sonen Valegro som bland annat vann
lagguld vid EM 2011 och dubbelt individuellt
OS-guld 2012 och 2016.
Information: Tillgänglig via färsk semin (TAI) över
hela landet
WFFS: Ej bärare av genen
Språngavgift: 3 500 kronor
Dräktighetsavgift: 15 000 kronor
Pris exkl moms och övriga avgifter.

Ferro

Frewrie

Ulft

Brenda

Variant

Mewri

Le Mexico

Farn

Afrikaner xx

Gondelier
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SEMINTJÄNSTER
Vi tar emot ston av alla raser som ska
semineras med färsk semin (AI), kyld
transportsperma (TAI) och fryst semin (FAI)
oavsett val av hingst. Vi är mottagarstation
och kan ta emot semin från hela världen.
Nifsta Gård ligger perfekt till utanför
Arlanda flygplats och kan ta emot och
skicka semin via bil, flyg och buss. Vi är anslutna till Mats Hästtransport mfl aktörer
för smidiga leveranser.
Du är även välkommen med ditt sto för
undersökning eller provtagning inför
naturlig betäckning, samt dräktighetskontroll.
Målet är kommande stjärnor
Vår veterinär har lång och bred erfarenhet
och är specialist inom reproduktion. Vi
använder den senaste tekniken och seminerar både färsk- och fryst semin hemma
på vår station. Ston som semineras med
fryst kollas och undersöks under dygnets
alla timmar, inte bara dagtid, för bästa
förutsättningar. Vi vill att ditt sto ska bli
dräktigt.
Vi samlar våra hemmahingstar måndagar,
onsdagar och fredagar.
Uppstallning
Önskar du betäcka ditt sto med fryst semin
hos oss krävs det att hon stallas upp. Detta
för att insemination av fryst semin sker i
direkt samband med stoets ägglossning.
Därför behöver hon kontrolleras löpande
för att hitta den bästa tidpunken för semin.
Hos oss får stona box i vårt lugna sto-stall
och daglig utevistelse i egen hage.
Innan du kommer med ditt sto måste
tidsbokning göras till seminstationen. Vill
du använda en hingst som är godkänd i
SWB kan du boka via Språngrulla, övriga
hingstar samt ett sto licenser bokar du via
vår mejladress, info@stockholmsemin.com.
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Beställning av färsk semin på våra hemmahingstar skall ske senast klockan 10.00
måndag, onsdag och fredag. Upphämtning
av färsk semin (AI) kan ske måndag - lördag
enligt överenskommelse.
Färsk transport sperma (TAI) från Van Olst
Horses:
Beställning måste göras senast kl 8.30
genom EMAIL där det måste framgå klart
och tydligt fullständigt namn, adress och
personnr/orgnr på språngägaren. Namn på
stoet samt regnr. Slutligen en fullständig
adress till er seminstation för mottagandet
av sperma dagen efter beställning.
Beställningar via SMS, Whats App eller
dylikt kommer INTE BEAKTAS!
Färsk transportsemin (TAI) finns tillgänglig
för bokning måndag, onsdag och torsdag.
Beställning senast klockan 08.30.
Fryst semin på hingstar i vår kollektion
finns oftast på lager hemma på Stockholm
Seminstation. Beställning/betalning skall
göras senast 5 dagar innan skick.
Beställd semin får endast användas till
angivet sto.

Sto dräktig vid första försöket på fryst semin.

Hingstkatalog Stockholm Seminstation

PRISLISTA 2022
Betäckningsavgifter
Stationsavgift
Hemmahingstar (AI) 1500 kr
Övriga hingstar (TAI) 2000 kr
Övriga hingstar (FAI) 3000 kr
Veterinäravgift AI och TAI: 2500 kr
Veterinäravgift FAI: 6500 kr

FÄRSK SEMIN (Språng- och dräktighetsavgift) (AI,
TAI)– exkl moms + övriga avgifter
Stationerade på Stockholm seminstation
Artist van den Driehoek Z: 3500 kr, 7000 kr
Caracas: 3500 kr, 8500 kr
Komplot Blue: 3500 kr, 7000 kr
Singular LS La Sille 3500kr, 9500 kr
Tenor du Gue: 3500 kr, 7500 kr
För fullständig prislista på samtliga hingstar, både
färsk- och fryst semin, se vår hemsida.

Paddy Looney och Linda Eriksson tillsammans med Tenor du Gue.
Hingstkatalog Stockholm Seminstation
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"Vår högkvalificerade personal är här för att
hjälpa dig och ditt sto på bästa möjliga sätt"

Linda Eriksson

Stations- och hingstansvarig, samt
tävlingsryttare.
Telefon: 070- 748 09 88
E-post: info@stockholmsemin.com

Paddy Looney

Vd och marknadschef
Telefon: 076- 337 78 13
E-post: info@stockholmsemin.com

Vi reserverar oss för eventuella skriv- och tryckfel i broschyren. För fullständig information se vår hemsida.
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FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

/Stockholmsemin

@Stockholmseminstation

/Stockholmseminstation

www.stockholmsemin.com

Nifsta Gård, Gottröra, Sweden
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