Kentucky van’t Ruytershof
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HINGSTPROGRAM

2021

Paddy Looney och Linda Eriksson tillsammans med hingsten Tenor Du Gue

Vi är på väg in i ännu en seminsäsong med allt vad det innebär. Året
2020 blev mycket speciellt tack vare den pågående pandemin. Vi kunde
dock fortsätta vårat arbete med förhoppningar om att nya stjärnor föds.
En av höjdpunkterna var förstås att vår hemmahingst KENTUCKY VAN´T
RUYTERSHOF klev in på topplistan som en av Sveriges mest populära
hingstar, vilket vi är otroligt glada och stolta över.
I år kan vi stolt presentera två nya tillskott, WARRANT (Numero Uno
x Nimmerdor) och TENOR DU GUE (Opium de Thalma x Banboula de
Thout) Båda är fenomenala Grand Prix-hingstar med prestationer i 1,60
och världscupen. Båda står LIVE i SVERIGE 2021!
WARRANT ligger dessutom i topp som fadershingst på världsrankingen!
Att ha en sådan hingst i Sverige är för oss ett genombrott för svensk
avel. Vilka möjligheter!
I deras sällskap finns återigen KENTUCKY VAN´T RUYTERSHOF som
kommer tillbaka till oss även denna säsong, vilket vi kan tacka pandemin för (inget ont som inte har något gott med sig). Hans mamma
är ingen mindre än Emeralds helsyster så bättre möderne kan man
knappast få.
Vår unga talang, den mäktige KOMPLOT BLUE (Cardento x Plot Blue)
finns även han hemma på stationen tillsammans med ovanstående
stjärnor. Att kunna erbjuda hingstar av utomordentlig kvalité med
gedigna blodslinjer och excellenta resultat i sporten är något vi brinner
för.
Förutom våra hemmahingstar har vi även en imponerande kollektion
från några av Europas bästa hopp- och dressyrhingstar, både Grand
Prix-stjärnor och yngre supertalanger för färsk transportsemin och
fryssemin.
Vi samlar våra hemmahingstar måndagar, onsdagar och fredagar.
		

Välkommen till oss med ditt sto avelssäsongen 2021!
Hingstkatalog Stockholm Seminstation
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Står live på vår station 2021

WARRANT

f. 2003, 170 cm. Godkänd SWB, OS, OLDBG, SF, KWPN, ZANG.

Warrant började sin karriär som unghäst
med Jeroen Dubbeldam i sadeln innan
Henk van de Pol tog över tyglarna. Tillsammans med Henk klättrade han snabbt upp
på internationell nivå och blev en hingst
för de största klasserna. Som 8 åring imponerade han stort vid världsuptävlingarna i
Helsingfors och fastnade på allas näthinna.
På sex månader hade han tagit sig upp till
1,60-nivå och red både GP i Amsterdam
samt Nations cup i Drammen. Det blev
startskottet på en lång och framgångsrik
karriär med otaliga starter i världscupen,
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Nations cup och Grand Prix-klasser. Totalt
tävlades han av tre olika ryttare på högsta
nivå och även i USA och Kanada. Nu är
han pensionerad från sporten och står på
Stockholm Seminstation under säsongen
2021.
Warrant i topp på världsrankningen
Att stolpa upp Warrants avkommor är en
fröjd för ögat. Han lämnar konsekvent
hästar med hög ridbarhet och mycket
kapacitet och de syns på tävlingsbanorna
världen över.
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Bland annat finns dessa:
Garant (Warrant x Verdi), 1m60 med Bezzie
Madden, 1a unghäst-VM som 5-åring.
Darius (Warrant x Calvados) , 1m60 med
Sean Jobin.
Ted (Warrant x Jalisco B), 1m60 med David
Will.
Warness (Warrant x Larino), 1m60 med
Kamil Papousek.
Wilander ( Warrant x A Pikachu de Muze),
1m60 med Michael Kazmierczak.
Django (Warrant x VDL Orame), 1m60 med
Ramin Shahabi.
Wiranta Z (Warrant x Carnute), 1m60 med
Dani Waldman, och många många fler...
Warrant ligger 3:a som fadershingst på
Världsrankingen där hästar mellan 8-14 år
tävlar lägst 1.45-1.60! Den yngre generationen är på god väg att göra dem sällskap.

Information: Stationerad på stationen.
Tillgänglig på färsk semin (AI, TAI) över
hela landet.
Språngavgift: 3 500 kronor
45-dgr dräktighetsavgift: 10 000 kronorWFFS: Ej bärare
Pris exkl moms och övriga avgifter.

Numer Uno

Karanta

Libero H

Jolanda

Nimmerdor

Furanta

Landgraf I

Lord Calando

Farn

Purioso
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Står live på vår station 2021

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 kredit förutom många
placeringar i Grand Prix, bevisade sig Tenor
du Gue mot de bästa i världen.
Hingst med suverän teknik och ridbarhet
Han är kvick, megaspänstig och har särledes goda gångarter med bra tryck och
påskjut. Förutom sin suveräna hoppkapaci-
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tet och bländande teknik har Tenor du Gue
ett underbart temperament kombinerat
med en väldigt bra ridbarhet. Han är
nyfiken, alert och tar allt i sin omgivning
med ro. Nyligen införskaffad av Stockholm
Seminstation, kommer denna hingst i
världsklass nu att vara stationerad hos oss
i Stockholm. Tenor du Gue har allt vi letat
efter i en hingst. Vi tror att han kommer
vara ett mycket spännande och givande
tillskott för svensk avel.
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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. Några av hans många framgångsrika avkommor är förutom Tenor, bla
T´intely Lande (1,50), Talma D´allou (CCI4*),
Usky des Islots (1,55), Ultimate de Kreisker
(1,50), Dansenoire D´autize (CCI3*) mfl.

mor men av dessa går fyra Grand Prix, bla
Roxande des Hayettes( 1,50), Owen des
Hayettes (1,50), Pilette du Gue (1,50) och
TENOR DU GUE (1,60).
Information: Stationerad på stationen.
Tillgänglig på färsk semin (AI, TAI) över
hela landet.
Språngavgift: 3 500 kronor
45-dgr dräktighetsavgift: 6 500 kronorWFFS: Ej bärare
Pris exkl moms och övriga avgifter.

Tenor du Gues möderne är av yppersta
klass. Mamma Isaura des Hayettes är ett
supersto som endast lämnat sex avkom-

Opium de Talma

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 vår station 2021

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

Komplot Blue har en i särklass utmärkt
stamtavla med Grand Prix hästar i rakt
nedstigande led via giganterna Cardento
x Plot Blue x Ovidius som alla tävlade på
högsta nivår i 1m60. Han utmärker sig
med sin enorma hoppkapacitet, power och
särledes goda galopp kombinerat med ett
underbart temperament och coola sätt.
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. Kombina-

8

tionen Cardento x Plot Blue x Ovidius med
ett meriterat möderne gör honom till en
högintressant hingst och förväntningarna
på honom är höga. Han kommer matchas
försiktigt för en karriär i sporten samtidigt
som han kommer verka i avel.
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-
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medaljer vid VM, EM och OS. Han tog även
en mängd andra segrar och placeringar
och var ett givet kort i de 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 temeperament,
precis som sin far.
Information: Stationerad på stationen.
Tillgänglig på färsk semin (AI, TAI) över
hela landet.
Språngavgift: 3 500 kronor
45-dgr dräktighetsavgift: 6 000 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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Står live på vår station 2021

KENTUCKY VAN’T RUYTERSHOF
f. 2010, 168 cm. Godkänd i SWB och BWP.

Kentucky van’t Ruytershof har 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 1,55- nivå vid världscupen
i Lyon och CSI 5* i 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
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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
bra stam med bevisad prestation på både
hingst- och stosidan. Kentucky van’t Ruytershof gör detta med For Pleasure som
fadershingst, undan Diamanthina Van’t
Ruytershof (efter Diamant de Semilly) som
själv tävlade 1,60-hoppning på internatio-
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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 unghäst-VM 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 powe och scoop
som han själv.

For Pleasure

Information: Stationerad på stationen.
Tillgänglig på färsk semin (AI, TAI) över
hela landet.
Språngavgift: 3 500 kronor
45-dgr dräktighetsavgift: 10 000 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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CRISTELLO

f. 2007, 176 cm. Godkänd i OLD, KWPN, HOL och Zangersheide.

Cristello tävlar just nu på 1,60-nivå och
vid Global Champions Tour tillsammans
med Denis Lynch. Han är på den korta
listan till OS i Tokyo - och verkar för första
gången i avel med ett begränsat antal
frysta strån tillgängliga.
En topphingst av rang
Tidigare riden av Kevin Jochems och Leon
Thijsen fortsätter denna imponerande
hingst att imponera tillsammans med Denis Lynch i sadeln. Några av framgångarna
med Denis är segrar och topp-placeringar
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vid de 5*tävlingarna i Doha (QAT), Paris
(FRA), Basel (SUI), Madrid (ESP), Calgary
(CAN), Dublin (IRL), Falsterbo (SWE).
Modern stamtavla med prestation
Cristello är efter den legendariska hingsten Numero Uno, som är en av de största
fadershingstarna i modern hoppning.
Numero Uno är fader till över 50 godkända
hingstar, så som Tygo, Van Gogh, Warrant
and Tyson och har över 250 avkommor
tävlande på 1,45-1,60 nivå.
Cristello’s mor är Voltaire-dottern Volstelle
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som även är moder till Belle, som tävlar
vid Global Champions Tour med Lauren Hough. Voltaire, utöver att vara en
topphäst vid de internationella klasserna
han själv, är även berömd för att lämna
imponerande avkommor för modern tid.
Avelsråd och temperament
Cristello är en extremt imponerande
hingst med sina 176 cm i mankhöjd. Hans
ridbarhet och villighet till att arbeta för sin
ryttare gör att han kan vända snabbt när
det behövs, vilket gör honom seggerrik vid
tidshoppningar och omhoppningar.
Trots sin storlek är han en väldigt atletisk
häst med snabb reaktionsförmåga och
möjlighet att täcka marken snabbt med sin
imponerande galopp.
Han passar ston som är medelstora och
behöver förbättra scoop, ridbarhet och
snabba reaktioner.
Enbart ett begränsat antal svenska ston får
tillgång till Cristello 2021, så vi uppmanar
intresserade uppfödare att kontakta oss i
förväg för att få tillgång till denna otroliga
möjlighet.

Information: Bosatt i Tyskland - aktiv i
tävling. Tillgänglig på fryst semin (FAI)
över hela landet.
Språngavgift: 0 kronor
45-dgr dräktighetsavgift: 12 000 kronor
WFFS: Ej bärare
Pris exkl moms och övriga avgifter.

Numero Uno

Volstelle

Libero H

Jolanda

Voltaire

Roselle

Landgraf I

Lord Calando

Furioso II

Zeus
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RUBENS LS LA SILLA
f. 2006, 165 cm. Godkänd i SF och SLS.

Rubens LS La Silla presenterar en unik
möjlighet för uppfödare med sin imponerande stam kombinerat med bevisad
prestation. Rubens LS La Silla har stått
som segrare vid de internationella toppklasserna under nästan 10 år med flertalet
olika ryttare - på olika kontinenter.
Framgångarna är bevis nog
Det började med Vanessa Mannix, ryttare
från Kanada, som tillsammans med Rubens
LS La Silla segrade upp till 5*1,60-klasser
för att sen gå vidare till irlänska ryttar-
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na Conor Swail och Denis Lynch. Hans
imponerande meritlista om 300 rundor på
internationella tävlingar är ett bevis på
hans karaktär och sundhet. Under 2021
fortsätter han att tävla på högsta nivå med
Denis Lynch.
Prestationstam bakom honom
Ruben’s fadershingst är ingen annan än
HH Rebozo (tidigare Reboza La Silla) som
tävlade tillsammans med Rodrigo Pessoa.
Ekipaget knep en fjärdeplacering vid VM
i Kentucky och följde upp detta med en
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10:e plats vid OS i London 2012. Reboxo
är efter Tlaloc La Silla (tidigare Dollar
dela Pierre) (Quidam de Revel), segrare vid
Sires of the World 2001, efter ett 1,60-sto,
Renata la Silla (Ramiro Z). Som ett välkänt
ekipage vid de 5*tävlingarna kunde Rodrigo vittna om att fadershingsten har ett
otroligt scoop, försiktighet och ett suveränt
temperament. Detta gav honom ”ELIT”-status från BWP 2012.
OS-mor i Chanel
Ruben LS La Silla’s mor är ingen mindre än
Chanel, som tävlat OS. Hon är i sin tur dotter till Cash (Cor de la Bryere x LadyKiller
XX) och tävlade på högsta nivå i Europa
och USA med flertalet vinster och placeringar vid de största tävlingarna. Hon är
inte bara en superatlet själv, utan har även
bevisat sig i avelsboxen. Hon har redan avlat fram inte mindre än 5 godkända söner,
bland annat Tamarindo LS och Prestigio ls
La Silla som också går på högsta nivå.
Den imponerande stamtavlan på Rubens
LS La Silla tillåter uppfödare att få tillång
till en världsklass hingst med toppstam för
att avla fram blivande stjärnor.

Avelsråd och temperament
Rubens LS La Silla, med sina 165 cm i
mankhöjd är en medelstor hingst med
en galopp som täcker mark. Han är en
kraftfull hingst med aktiva bakben. Hans
imponerande temperament och inställning
tillsammans med otrolig ridbarhet har
hjälp honom ta sig an några av världens
mest tuffa banor och tävlingar med enkelhet och självförtroende.
Rubens LS la Silla passar ett sto som
behöver förbättra bakbensteknik och
ridbarhet.
Information: Bosatt i Tyskland - aktiv i
tävling. Tillgänglig på fryst semin (FAI)
över hela landet.
Språngavgift: 0 kronor
45-dgr dräktighetsavgift: 12 000 kronor
WFFS: Ej bärare
Pris exkl moms och övriga avgifter.

HH Rebozo

Chanel 149

Tlaloc la Silla

Renata la Silla

Cash

Afrika

Quidam de Revel

Ramiro Z

Cor de la Bryère

Alexis Z
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QUANTINO

f. 2011, 168 cm. Godkänd i WSI och HOLST.
Quarz ASK

Quantino är Denis Lynch kommande topphäst. Nu
går han 5* 150-klasser inför att snart axla den
stora rollen i stallet. Quarz Ask och Quintero är vi
vana att se i världsupfinaler. Vid hingstprovet fick
han 9,1 poäng med imponerande hopptalang. Quantino kommer från den Holländska stofamiljen
8805 som lämnat flertalet 1,50- och 1,60 hästar
för världseliten.

Zagora T

Quintero

Picolina I

Coriano

Pantania T

Quantum

Caretino

Corrado I

Exkurs

Information: Bosatt i Tyskland - aktiv i tävling.
Tillgänglig på fryst semin (FAI) över hela landet.
Språngavgift: 0 kronor
45-dgr dräktighetsavgift: 9 000 kronor
WFFS: Ej bärare
Pris exkl moms och övriga avgifter.

CORNETS IBERIO

f. 2012, 169 cm. Godkänd i WESTF.
Cornet Obolensky

Cornets Iberio tävlar upp till 1,50 med sin ryttare
Denis Lynch. Han lever upp till sin stamtavla med
tungviktare inom internationell hoppning och
är en hingst för framtiden. Under 2021 satsar de
vidare mot yttersta världseliten. Han är en välbyggd, korrekt hingst med god galopp och teknik.
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Ina Bella

Clinton

Rabanna van
Costersveld

Iberio I

Anna

Corrado I

Heartbreaker

Indigo

Acorado I

Information: Bosatt i Tyskland - aktiv i tävling.
Tillgänglig på fryst semin (FAI) över hela landet.
Språngavgift: 0 kronor
45-dgr dräktighetsavgift: 8 500 kronor
WFFS: Ej bärare
Pris exkl moms och övriga avgifter.
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COPABELLA VISAGE

f. 1998, 165 cm. Godkänd i SF och AWHA.
Limbo

Copabella Visage är hingsten som gick från att
segra i unghästklasserna till att bland annat gå
felfri i sin första världscup 2005 i Sidney, följt
av flera fina framgångar på toppnivå. 60 % av
avkommorna blir likt sin far skäck. Men mest
imponerande är hans mod, scoop och inställning.
Även dressyrdomare imponerades av Copabella
Visage för hans gångarter och taktmässighet.

Nervosa

Concorde

Hira

Latano I

F. Kreta

Voltaire

Rivaal

Landgraaf I

Fabio I

Information: Bosatt i Tyskland.
Tillgänglig på fryst semin (FAI) över hela landet.
Språngavgift: 0 kronor
45-dgr dräktighetsavgift: 9 000 kronor
WFFS: Ej bärare
Pris exkl moms och övriga avgifter.

INVENTA D’OR

f. 2013, 168 cm. Godkänd i AES
RMF Bella Baloubet

Esta d’Or

Baloubet du
Rouet

Kapitola

Heartbreaker

West Samoa

Galoubet A

Landadel

Nimmerdor

Pacific

Inventa D’or är hingsten som älskar sitt arbete
och är en av de mest framgångsrika unghästarna i sin årgång. Han imponerar på sin ryttare
Denis Lynch med att alltid ge sitt yttersta inne
på banan. I september 2020 var det en seger
på Tops International Arena, i Valkensward som
visade hög klass. Vill du kombinera Baloubet du
Rouet med avelskungen Heartbreaker, så är detta
hingsten för dig.

Information: Bosatt i Tyskland - aktiv i tävling.
Tillgänglig på fryst semin (FAI) över hela landet.
Språngavgift: 0 kronor
45-dgr dräktighetsavgift: 7 000 kronor
WFFS: Ej bärare
Pris exkl moms och övriga avgifter.
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FRYST SEMIN
Följande hingstar finns, via våra samarbetspartners, tillgängliga hos
oss för fryst semin (FAI) under säsongen 2021. Se vår prislista längst
bak i katalogen och www.stockholmseminstation.com för fullständig
information om hingstarna.

Cascari

Silvermines Cruising

Valentin R

Bonaparte Z

Guinness

Phenomene Blue VDM
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Hector van d’Abdijhoeve

Dino W

Caracas

Nixon van’t Meulenhof

Escape Z

Cornet Obolensky

Contendro I

Orlando
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My Lord Carthago

Nintender

Candy de Nantuel

Flipper d’Elle

Diabeau vd Heffinck

Comme il Faut

Air Jordan Z

Calvaro Z
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Berlin

Emerald N.O.P

Don VHP Z

Ampère 1225

Eclectisch 1319

Painted Black

Zaladin MI 1240
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GLAMOURDALE

f. 2011, 170 cm. Godkänd i SWB och 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 på färsk semin (TAI) över hela
landet.
Språngavgift: 3 500 kronor
45-dgr dräktighetsavgift: 15 000 kronor
WFFS: Ej bärare
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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KJENTO

f. 2015, 170 cm. Godkänd i SWB, OLD och KWPN

Den frekventa topp-producenten 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.
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Hon är dotter till topphingsten 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 imponerande fotspår. Han är en hingst som drar
åt sig blickar, inte bara för sin imponerande stamtavla, utan även ridbarhet och ka-
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risma. Han utsågs till Champion vid KWPN
hingstprov. Han belönades idel höga siffror
och fick 9,5 för sin imponerande galopp.
Totalt belönades han med 90 poäng.
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, användande av kroppen, ridbarhet och temperament. Han kan även bidra till förmågan för
samling hos dressyrhästen.

Information: Stationerad i Holland
Tillgänglig på färsk semin (TAI) över hela
landet.
Språngavgift: 3 500 kronor
45-dgr dräktighetsavgift: 13 500 kronor
WFFS: Ej bärare
Pris exkl moms och övriga avgifter.

Negro

Zoriana

Ferro

Fewrie

Jazz

Poriana

Ulft

Variant

Cocktail

Juventus
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NEGRO

f. 1995, 170 cm. Godkänd i SWB - ett sto licens, KWPN, DWB, OLD, HANN, SF.
Ferro

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 ligger nia på
avelsvärldsrankingen i dressyr. Han har ett antal
avkommor som både tävlar, och tävlat, på högsta
nivå, varav den mest kända är sonen Valegro som

Fewrie

Ulft

Brenda

Variant

Mewri

Le Mexico

Farn

Afrikaner xx

Gondelier

bland annat vann lagguld vid EM 2011 och dubbelt individuellt OS-guld 2012 och 2016.
Information: Stationerad i Holland. Tillgänglig på
färsk semin (TAI) över hela landet.
Språngavgift: 3 500 kronor
45-dgr dräktighetsavgift: 13 500 kronor
WFFS: Ej bärare
Pris exkl moms och övriga avgifter.

EVERDALE

f. 2009, 174 cm. Godkänd i SWB - ett sto licens, KWPN, OLD och HANN
Lord Leatherdale

Lord Loxley I

Fairless P

Negro

Lisenka

Lord Sinclair
I

Ferragamo

Ferro

El Corona

Den eleganta sonen efter Lord Leatherdale
imponerar ständigt på domarna. Hans temperament, elektrisitet och otroliga rörlighet i samtliga
gångarter, gör honom till en fröjd för ögat. Hans
avkommor presterar så väl på tävlingsbanorna,
som på fölauktioner.
Han är en hingst som tagit fram med fokus på
ett bra mödrene med fokus på prestation och
gångarter.
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Aliska K

Information: Stationerad i Holland. Tillgänglig på
fryst semin (FAI) över hela landet.
Språngavgift: 3 500 kronor
45-dgr dräktighetsavgift: 13 000 kronor
WFFS: Bärare
Pris exkl moms och övriga avgifter.
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JAYSON

f. 2014, 170 cm. Godkänd i KWPN, NRPS och OLD
Glock’s Johnson TN

Den svarta dressyrhingsten Jayson är
topp-talangen som kombinerar ridbarhet med
ett otroligt temperament. Vid hingstprovet hos
KWPN fick han lovord om hans ryttarfokuserade
förmåga under ridningen med en otrolig villighet
att behaga. Traven bedöms ha en otrolig rörlighet
och galoppen är kraftfull, balancerad med en god
elasticitet och bärighet. Hans far, Glock’s Johnson
TN tävlade framgångsrikt med Hollands landslagsryttare Hans Peter Minderhoud.

Zamora B

Broere Jazz

Roxane

Negro

Jamora

Cocktail

Flemmingh

Ferro

Wisconsin

Information: Stationerad i Holland. Tillgänglig på
färsk semin (TAI) över hela landet.
Språngavgift: 3 500 kronor
45-dgr dräktighetsavgift: 8000 kronor
WFFS: Ej bärare
Pris exkl moms och övriga avgifter.

LORD LEATHERDALE

f. 2003, 170 cm. Godkänd i SWB - ett sto licens, KWPN, Westf.
Lord Loxley I

Lord Leatherdale är hingsten som kombinerar
det bästa för att få fram dressyr i högsta klass.
Han tävlar själv på högsta nivå och har lämnat
avkommor som visar framfötterna på tävlingsbanorna. Bland annat är de godkända hingstarna
Glamourdale och Everdale hans avkommor.

Fairless P

Lord Sinclair
I

Weltlady

Ferragamo

Alma

St. Ludwig
Lanciano

Weltmeyer

Freigraf

Anmarsch

Information: Stationerad i Holland. Tillgänglig på
fryst semin (FAI) över hela landet.
Språngavgift: 3 500 kronor
45-dgr dräktighetsavgift: 10 000 kronor
WFFS: Ej bärare
Pris exkl moms och övriga avgifter.
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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.

Beställning av färsk semin på våra hemmahingstar skall ske senast klockan 09.30
måndag, onsdag och fredag. Upphämtning
av färsk semin (AI) kan ske måndag - lördag
enligt överenskommelse.
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.

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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PRISLISTA 2021
Betäckningsavgifter
Stationsavgift
Hemmahingstar (AI) 1300 kr
Övriga hingstar (TAI) 2000 kr
Övriga hingstar (FAI) 3000 kr
Veterinäravgift AI och TAI: 2000 kr
Veterinäravgift FAI: 5900 kr
FÄRSK SEMIN (Språng- och dräktighetsavgift) (AI,

Mylord Carthago: 3500 kr, 26 000 kr
Nintender: 3500 kr, 9000 kr
Orlando: 3500 kr, 10 000 kr
Phenomene Bleu VDM: 0 kr, 9000 kr
Ruben LS La Silla: 0 kr, 12 000 kr
Silvermines Crusing: 0 kr, 8000 kr
Valentin R: 0 kr, 9500 kr
Flipper D’Elle: 3500 kr, 9500 kr
Zaladin MI: 3000 kr, 7000 kr
Quantino: 0 kr, 9000 kr

TAI)– exkl moms + övriga avgifter

Stationerade på Stockholm seminstation
Kentucky van’t Rutershof 3500kr, 10 000 kr
Komplot Blue: 3500 kr, 6000 kr
Tenor du Gue: 3500 kr, 6500 kr
Warrant: 3500 kr, 10 000 kr
Stationerade i utlandet
Galmourdale: 3500 kr, 15 000 kr
Jayson: 3500 kr, 8000 kr
Kjento: 2500 kr, 13 500 kr
Negro: 2500 kr, 13 500 kr
Painted Black: 2500 kr, 12 500 kr

FAI-hingstar pris per strå
Air Jordan Z – 5000 kr
Berlin – 6000 kr
Calvaro – 10 000 kr
Caracas 550 €
Cornet Obolensky – 8000 kr
Comme il Faut – 8000 kr
Dino W - 9000 kr **
Don VHP Z –550 €
Emerald – 850 €
Hector van d’Abdijhoeve – 12000 kr **
Nixon van’t Meulenhof - 500 €
**avser två doser (två brunster)

FRYST SEMIN (Språng- och dräktighetsavgift) (FAI)–
exkl moms + övriga avgifter

Ampère: 4000 kr, 9000 kr
Bonaparte Z: 0 kr, 9000kr
Candy de Nantuel: 3500 kr, 10 500 kr
Cascari: 0 kr, 9500 kr
Contendro I: 3500 kr, 16 000 kr
Copabella Visage: 0 kr, 9000 kr
Cornets Iberio: 0 kr, 8 500 kr
Cristello: 0 kr, 12 000 kr
Diabeau vd Heffink: 3500 kr, 8000 kr
Eclectisch: 3000 kr, 7000 kr
Everdale: 3500 kr, 13 000 kr
Escape Z – 7000 kr, 7000 kr
Guinness: 10 000 kr **
Inventa D’or: 0 kr, 7000 kr
Lord Leatherdale: 3500 kr, 10 000 kr
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"Vår högkvalificerade personal är här för att
hjälpa dig och ditt sto på bästa möjliga sätt"

Linda Eriksson

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

Gemma Almendro

Veterinär
E-post: info@stockholmsemin.com

Paddy Looney

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

Annelie Eriksson

Seminassistent
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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Nifsta Gård, Gottröra, Sweden
www.stockholmsemin.com
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