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TRITON HÄSTAK 1330

Välkommen till 
Hästak! 

Vi ser med spänning fram emot 
2017 års säsong. Aldrig innan har 
vi kunnat presentera ett så gediget 
hingstprogram. Vi fick uppleva ett 
fantastiskt 2016 med stora avels-
framgångar. Selma Hästak slu-
tade som bästa 5-åring i Sverige 
med mest tävlingspoäng. Hon gick 
Breeders, unghästVM med felfria 
rundor, placerad i Falsterbo och på 
Elmia. Dirco kan stolt titulera sig 
som far till två av de åtta som lyck-
ats bland 2 000 som försökte kvala 
till prins Carl Philip på Friends 
Arena. Och där står sedan Dilba 
e. Dirco och Mathilda Bohlin som 
segrare. Cuper; far till segraren i 
Breeders för 4-åringar i fälttävlan. 

Vår egna uppfödning Triton Hästak blir godkänd, finalist och 6:a i Falsterbo, 4:a i Breeders och delad 1:a 
på Elmia. Fina Lill Cotte, sonen Sensation var placerad i Falsterbo uttagen till VM med skadade sig och 
fick stanna hemma. Vi köper in Casanova Hästak från Danmarks mest framgångsrika uppfödare Car-
sten Carstensen med dröm kombinationen Cosmeo - Diamant de Semilly – Quidam de Revel. Casanova 
Hästak startar i 3-årstesten där det sedan visar sig att han blir Sveriges högst bedömda hopphäst 2016. 
Han får 48 ston på Ett-sto-licens och i Mecklenburg. På hösten gör han 35-dagars prov i Danmark och 
avsluta det som 2:a bästa hopphingst. 

Så inleder vi 2017 med Scandinavium där Triton Hästak tar sig till final och sluta 2:a.Vilken härlig attityd 
denna hingst har! Ridsportförbundet gör en satsning på framtidens mästerskapshästar och uttagning till 
unghästVM och vi får Triton Hästak uttagen. 

Casanova visas fram för SWB och godkänns. Vi fortsätter till Danmark och Herning, där han nu ska vi-
sas och slutgodkännas. Han gör oss inte besvikna. Kritiken löd ”Ska man avancera med sitt avelsarbete 
i hoppning ska man använda Casanova. Han har en fantastisk fram- och bakbensteknik, bra reglerbar 
galopp och till det en fantastisk härstamning.” Casanovas fina mor Diana visas också upp i Herning 
med Casanova och hans fyra syskon och får Guld. Nu har mor, mormor, mormors mor både Guld och 
Elit i tre generationer. Diana fick förutom Casanova, sin 3-åring godkänd. Vilket sto som bara radar upp 
topphästar!

Men Herning slutar inte där. I 3-årskullen hingstar visas en Kannan – Carmargue hingst med ett fantas-
tiskt mödene som sedan blir godkänd och ska säljas på auktionen. Det klart man följer och kollar upp 
en sådan hingst! Fast stallet så gott som är fullt kunde inte Anders sitta på handen och när klubban slog 
blev nog inte bara vi och säljaren överraskade men vi fick vår Kannando Hästak. Sedan var det bara att 
skriva in och köra honom till 14-dagarstesten i Tørring. 
Provet klarade han galant och kommer i år att verka på Ett sto-licens i SWB men då till reducerat pris. 
Vår ridponnyhingst Top Silvio Hästak RP180 ska inte verka i avel i år utan satsa på tävling. Mathilda 
Bohlin och Top Silvio siktar mot stjärnorna. De har redan i år debuterat och placerat sig i MSVB samt 
hunnit debutera MSVA felfritt på hinder. Nytt för i år är att vi också presentera två danska topphingstar för 
dressyr: Hesselhøj Donkey Boy och Romeo samt stall Katrinelunds övriga hingstar. 

Vi på HÄSTAK vill nu önska alla stoägare välkomna till en ny betäckningssäsong. Stuteriets personal är 
redo att ta emot er och era ston. 

Vänliga hälsningar och varmt välkommen!
Christina och Anders Kjellson

Foto: Roland Thunholm



KANNANDO HÄSTAK
 
Ädel - Högställd - Flott- Försiktig - 
Stor Kapacitet 
Kannando är avlad till Internatio-
nell toppsport. Vi hoppas få en 
fin avelskarriär först, innan han i 
framtiden kanske bara inriktas på 
sporten.
Han godkändes i Herning i mars 
2017 och gjorde sedan ett 14-da-
garsprov i Tørring, Danmark med 
mycket bra resultat och slutade 
som 2:a bästa hopphingst i pro-
vet. Han verkar i år i SWB genom 
Ett-sto-licens. 
Exteriör: Flott högställd, långlinjerad hingst av mycket god typ. Lite smal, medellång, välan-
satt och välformad hals. Lång markerande manke, god bogfrihet. Överlinje smidig, medel-
lång, välformat muskulöst, kors.
Särdeles stor kapacitet och fantastisk hoppteknik och hinderkänsla, snabb reaktionsför-
måga, spänst, energi och bra galopp är fina lovord han fått. Hoppar villigt och smidigt med 
god frambensteknik i hoppning 8,5. Galoppen välbalanserad, rytmisk med god bärighet 8,5.

Fadern Kannan har legat i topp på Världsrankingen över avelshingstar i WBSFH sista åren. 
2016 2:a på Världsrankingen, 2015 1:a. Vinnare av Franska Mästerskapet.
Modern Cambodia vann 5-årschampionatet i Danmark 2013 med 9 i karaktär och 9,5 för 
kapacitet.  Dessförinnan hade hon varit Danmarks högst bedömda vid stotesten.
Carmargue har visat sig vara en av nutidens bästa hingstar i dansk hopphästavel. Godkänd 
i Holstein med högsta karaktären 10 – 9,5, Segerhingst i Herning. Han har segrar i 150 och 
såldes 2015 till USA. 
Mormodern Chania har själv tävlat 135 och varit mycket framgångsrik i avel. Hennes hel-
syster Cornetta har gått 160 och var 3:a i EM för unga ryttare. Här finns flera syskon i svår 
klass. 
Corrado I på sin tid en av världens bästa hopphästar. Det fanns på hans tid ingen som vi-
sade mer scope än Corrado I. 2006 tävlade 95% av hans avkommor internationellt.
Lagano århundradets hingst i dansk ridhästavel. Tävlade i svår hoppning. ¾ syster till La-
gano är Classic Touch som vunnit Guld vid OS i Barcelona.

KANNAN
Voltaire  Furioso II  FuriosoXX

 Gogo Moeve  Mosaik
 Nimmerdor  Farn
 Wozieta  Le Mexico (SF)
 Cassini II  Capitol I
 Jomina  Cantus
 Corrado I  Cor de la Bryere
 Lady  Lagano

Cemeta

Carmargue

Chania
CAMBODIA

*2014
170 cm



Låt solen producera din el – både klimatsmart och ekonomiskt

Elproduktionen från en solcellspanel är tyst och förbrukar inget material eller 
bränsle. Solcellerna passar dig som har stora takytor, till exempel laudgård, stall, 
maskinhall eller ridhus. Med en livslängd på minst 25 år är det en långsiktig inves-
tering för dig som både vill vara klimatsmart och ekonomisk.
 
Som LRF-medlem kan du köpa solceller till extra rabatterade priser via Ahlsell. Vill 
du få hjälp med rådgivning och kostnadsförslag, kontakta Ahlsells underleveran-
tör Solar Supply och uppge att du är LFR-medlem:

Mikael Abaji, mikael.abaji@solarsupply.se, tel 0725 501542

Peter Johansson, peter.johansson@solarsupply.se, tel 0707 123350

Anders Kjellson, ägare till Hästak som har investerat i solceller med LRF-rabatt  



DIRCO HÄSTAK  1005
 
Förädlingshingsten med hoppegenskaper ut- 
över det vanliga av högsta svenska klass. 
En stjärna från början. Vinnare som föl. Som 
3-åring hoppade han 9 – 9 och fick 50 poäng. 
Som 4-åring vann han riks i Skövde. Vann se-
mifinalen i 4-årschampionatet Kungsbacka. 
Slutade 3:e vid finalen i Flyinge. Som 5-åring 
premierades han. Gick finalen i Falsterbo pla-
cerade sig 6:a. Var 2:a i hingstägarnas stora 
Pris och uttagen till VM. Vid VM för unga häs-
tar i Zangershide tog han sig till final men fick 
4 fel. Han placerade sig 2:a i både Breeders 
och Öppna Championatet. Detta blir en pris-
summa på 159 000:- som 5-åring. Som 6-år-
ing vann han hingsthoppningen i Flyinge för 
6-8-åringar. Kvalade till Falsterbo på första 
tävlingen. Men en skada satte stopp för start.

2004 började han tävlas av Helena Lundbäck. 
De placerade sig internationellt i Svår Klass 
och segrade i flera 140 klasser. Dirco är hings-
ten med det stora hjärtat, en fantastisk teknik och hinderkänsla. Med en snabb reaktions-
förmåga, spänst, energi och bra galopp har han charmat alla ryttare som fått rida honom. 

I aveln har han haft stor genomslagskraft. 2006 – 2009 har han, hans far Irco Mena 
och farfar Irco Marco legat i tio i topp i hoppindexet. Detta gör Dirco ännu starkare 
som hoppförärvare. Sonen Lundbäck Hästak vann som 7-åring 140 och placerade sig 
som 8-åring i Svår klass innan han såldes till USA. Han har flera mycket framgångsrika 
avkommor, då de ärvt hans fina ridbarhet, hinderkänsla, spänst och hoppteknik. 

2016 segrade dottern Dilba i Friends Arena och fick motta prins Carl Philips pris. Ett par 
tusen ponnys kvalade. Åtta tog sig till final, varav två var efter Dirco.

IRCO
MENA

Irco Marco  Irco Polo  Marco Polo
 J Cetsie  Sportman
 MenelekXX  TulyaXX

 Bally Water  Buttle BurnXX

 Jovial  BohemeXX

 Erna  Eros
 Rote Boldt  Humboldt
 Kyllan  Salvator

Ballymena Park

Caracas

Tanja
CASTANJA

*1996
160 cm
A Prem.

SWB

Låt solen producera din el – både klimatsmart och ekonomiskt

Elproduktionen från en solcellspanel är tyst och förbrukar inget material eller 
bränsle. Solcellerna passar dig som har stora takytor, till exempel laudgård, stall, 
maskinhall eller ridhus. Med en livslängd på minst 25 år är det en långsiktig inves-
tering för dig som både vill vara klimatsmart och ekonomisk.
 
Som LRF-medlem kan du köpa solceller till extra rabatterade priser via Ahlsell. Vill 
du få hjälp med rådgivning och kostnadsförslag, kontakta Ahlsells underleveran-
tör Solar Supply och uppge att du är LFR-medlem:

Mikael Abaji, mikael.abaji@solarsupply.se, tel 0725 501542

Peter Johansson, peter.johansson@solarsupply.se, tel 0707 123350

Anders Kjellson, ägare till Hästak som har investerat i solceller med LRF-rabatt  



CASANOVA HÄSTAK 1359

Godkänd i SWB 1359 och Danskt Varmblod 1231.
Casanova är en prestationsavlad hopphäst av högsta klass. Nämnden i danskt varmblod 
sa: ”Bättre stostam för hoppning finns inte i Danmark! Casanova är den moderna 
hopphingsten, prestationsavlad för hoppning i många generationer.”

2017 i Herning framställdes Casanova med sin mor Diana och fyra till syskon. Diana 
tilldelades då Guld. Det är nu tredje generationen av ston; Casanovas mor, mormor, och 
mormors mor har alla tilldelats såväl Guld som Elit. Något som ingen annat gjort tidigare. 
Diana fick också sin 3:e son godkänd i DVH.

2016 premierades Casanova i Danskt varmblod i Herning, gjorde 14-dagarstest i Dan-
mark och premierades i Mecklenburg. Casanova blev Sveriges högst bedömda hopp-
häst vid 3-årstesten med 9,5 – 9,5 i hoppning. Samma poäng fick han också vid ridprovet 
9,5 – 9,5 och blev sedan den i Sverige genom tiderna mest använda hingst på Ett-sto-
licens. Casanova har en förädlingsgrad på 47,6%.

Under hösten 2016 gjorde han 35-dagarsprov i Danmark och uppnådde hela 835 poäng. 
Med så höga poäng visades han fram som direktkvalificerad hingst till SWB bruksprov 
2017 och premierades så i SWB. Han var vid bruksprovet en av de endast 2 hopp-
hingstarna som fick en 9:a på typen. Veckan efter var han i Herning Danmark och slut-
godkändes med det mycket fina omdömet: ”Ska man avancera i sin hopphästavel, så 
ska man använda Casanova. Då får man hans fantastiska fram- bakbensteknik, scope, 
mod men samtidigt försiktighet, en fin reglerbar galopp.”

Fadern Cosmeo intog i år andra plats när de nya indexen för hopphingstar i Sverige 



redovisades. I Danmark ligger han 4:a. Han godkändes i Holstein med 9 i karaktären i 
hoppning.
Han var premiehingst i Herning, vann sitt bruksprov.
Vann såväl 4- som 6-årschampionatet. Var i final i både Falsterbo och Bundeschampio-
natet. Han har sedan fortsatt sin tävlingskarriär med internationella placeringar. Såldes 
2015 till USA.
Casanova är Cosmeos första och enda godkända son. 
Vi har haft Cosmeo i vårt program och han har lämnat många fina tävlingshästar på väg 
upp i klasserna bland annat Breedersvinnaren Cosmic.
Cosmeos far Contender är en av de hingstar i världen som har levererat flest interna-
tionella topphästar som Meredith Michaels-Beerbaums Checkmate som vunnit Global 
Champion Tour och flera World cup, Montender som med Marco Kutscher tog dubbelt 
guld vid EM och brons vid OS i Aten.
Modern Diana är helsyster till godkända hingsten Diamant de Revel som i år 2017 in-
tagit första plats vid Danska Hoppindexet. Diamant de Revel såldes 2015 till USA och 
hade en kort avelssäsong i Europa men har satt stora spår med många mycket lovande 
hopphästar.
Diana blev Danmarks bästa hoppsto vid stotesten. Hon ligger på första plats i danska 
hoppindexet. Hon är Danmarks yngsta sto till att fått både Guld och Elit tilldelat sig och 
sina avkommor. Förutom Casanova har hon lämnat godkända hingstarna Hattrick och 
C.C Contador som godkändes i Herning i år 2017.
Vid unghästVM i Zangershide 2015 hade Diana två avkommor med Hattrick i 5-års och 
Handybeat i 7- årschampionatet. Mormoderns två systrar hade även de var sin 7-åring 
representerad i VM. Detta säger väl allt vilken fantastisk stostam det är.
Diamant de Semilly vann Guld vid lagVM Jerez. Varit fransk mästare och haft en fan-
tastisk tävlings- och avelskarriär. Han intar nu 1:a platsen på världsrankingen över bästa 
hoppförärvare i WBSFH.
Queen har lämnat godkända hingsten Diamant de Revel och præmiehingst Akando. Vid 
sitt ridprov fick hon hela 9,5 i hoppteknik. Hon Elitpremierades redan som 9-åring och 
har även hon tilldelats Guld på avkommorna.
Quidam de Revel fyra vid OS i Barcelona med Hervé Godignon och köptes sedan till 
Thomas Velin. Tillsammans tog även de flera internationella segrar. Avelsmässigt har 
han satt stora spår efter sig. Vid VM i Jerez var han far till hela 10 startande. Han har 
flera godkända söner. Elitstoet Immerdor e. Nimmerdor som också hon tilldelats Guld-
medalj för sina avkommor bland annat Elithingsten Aston e. A´Khan Z. I tre generationer 
har hon nu nedärvt titlarna Guld och Elit, vilket inget annat sto lyckats med.

 
COSMEO

Contender  Calypso II  Cor de la Bryére
 Gofine  Ramiro Z
 Caletto I  Cor de la Bryére
 Ariane II  Lord
 Le Tot de Semill  Grand Veneur
 Venise des Cresles  Elf III
 Quidam de Revel  Jalisco B
 Immedor  Nimmerdor

Edda

Diamant de Semilly

Queen
DIANA

*2013
164 cm

DVH



H
EN

R
IK

 V
O

N
 E

CK
ER

M
AN

N
 O

CH
 Y

AJ
AM

IL
A

EFFEKTIV ÅTERHÄMTNING
NÄR DET VERKLIGEN GÄLLER!
KRAFFT Performance-sortimentet är speciellt framtaget för hästens vätskebalans och 
känsliga mage, med alla nödvändiga vitaminer och mineraler. Perfekt när det behövs 
snabb återhämtning vid till exempel transport, tävling och stressande miljöombyten. 
Produkterna innehåller SPC, Specially Processed Cereals, som är baserat på ett unikt 
patent inom Lantmännen och utvecklat i samarbete med forskare och proffs inom 
hästsporten.

EFFEKTIV ÅTERHÄMTNING
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EFFEKTIV ÅTERHÄMTNING

LILL COTTE  HÄSTAK
 

Lill Cotte gjorde sitt 70-dagarsprov 
i Redefin, Tyskland. 2008 premie-
rades han och verkar i avel via 
Mecklenburg och Ett-sto-licens i 
SWB.

Han är en prestationsavlad hopp-
häst med mycket bra gångarter, 
underbart temperament och en 
fantastisk ridbarhet. Linjeavlad på 
Holsteinerstam 7126, som 2015 
intog 5:e plats i världen som Bästa 
stostam för hopphästar. (Eric van 

de Velutens framgångsrika Svår klasssto Oruna ”Gräfin”.) Lill Cottes far Cortus är också 
han en prestationsavlad hingst av högsta Holsteinerklass placerad i flera internationella 
160-klasser. 

Modern Attention Please e. Acord II inköpts på Hannoverarauktionen. Hon fick 9:a i 
hoppteknik vid 3-årstesten. 

Mormor Robina har även hon 9:a i hoppförmåga i Tyskland, är mor till flera tävlingshäs-
tar. Acord II-sonen Almirant var 2003 bästa Acord-avkomma i Tyskland och gick M som 
5-åring innan han såldes till Schweiz. Acrobin var bästa 4-åring e. Acorado och tävlas 
nu internationellt liksom helbrodern. Så Acord-blodet har varit mycket framgångsrikt på 
denna stolinje.

2009 gick Lill Cotte både Falsterbo och finalen i Breeders. Även 2010 kvalade han till 
Falsterbo och gick Breedersfinalen. 2011 tog han flera placeringar i 140, kvalade till 
7-årschampionatet både i Falsterbo och Breeders. 

2016 började Joel och Lill Cotte året med att vinna 140. Sonen Sensation placerar sig i 
Falsterbos 5-årschampionat och blir uttagen till unghästVM. Sensation Hästak e.Lill Cot-
te – Cardento var 2015 Sveriges högst bedömda 4-åring vid Kvalité med 9,5 – 10 i hopp-
ning. Lill Cotte har nerärvt ett fantastiskt temperament och ridbarhet på sina avkommor.

CORTUS
Cantus  Caletto

 Monoline
 Ahorn Z
 Tshita
 Ahorn Z
 Ribecka
 Ritual
 Wamora

Zita

Acord II

Robina

ATTENTION
PLEASE

*2004
167 cm

Brun

Foto: Equisport Media



TRITON HÄSTAK 1330

Endast det bästa är BRA nog!

Världscup segrare, topp placerade hästar från alla håll: Cabachon, Casall, Winning-
mood, Darco, Cassini, Caretino. Mormor Cita är syster till Världscupsegraren GOLDIKA 
som vunnit Världscupen med både Toni Hassman och Mc Lain Ward. 

Tala om komplett sto-hingststam i Triton Hästak som själv erhållit hoppdiplom som 
3-åring och som godkänts i SWB 2016. 2:a i kvalet till Falsterbo, finalist och 6:a i Fal-
sterbo, 4:a på Breeders och delad 1:a på Elmia är hans fina resultat från alla 4-årscham-
pionat 2016.  
2017 inleder han året på Gothenburg Horse Show i Swedish Warmblood Trophy för 
5-åringar och gör det så övertygat. Efter två rundor koras han som 2:a. Vilken härlig at-
tityd han har! Självsäker, ridbar med fin teknik bra galopp. Han övertygar både Henrik 
Ankarkrona och Marco Kutscher att han är näst BÄSTA 5-åring i klassen. Han debuterar 
120 med felfritt resultat och kan räkna in hela 17 felfria rundor i sträck på tävling.  
Triton är nu uttagen till ”Svenska Hoppsport 2025”, en satsning på framtida mäs-
terskapshästar.

Triton är den moderna hopphingsten som är prestationsavlad för hoppning i många ge-
nerationer. En komplett hingst med galopp, modell, teknik, kapacitet och som har en 
stam som är av största intresse att få in i sin avel. 

Foto: Yvonne Karlsson



CABACHON
Casall  Caretino  Caletto II

 Kira XVII  Lavall I
 Concerto II  Contender
 Eiche I  Joost
 Darco  Lugano van la Roch
 N. Unellie  Cassini I
 Carpaccio  Caretino
 Zelena II  Lagos

Lady Mobilcom

Winningmood

Citta
HARMONIEN

*2012
166 cm

SWB

Triton guldkantas av topphästar i hela sin härstamning, Hästar som själva hoppat och 
vunnit 150-160 klasser. Gener som han för vidare till sina avkommor. Gener som kapaci-
tet, teknik, hållbarhet, försiktighet - mod, ridbarhet och typ, är alla saker en häst behöver 
för att kunna ta sig till toppen.
Ju bättre och ju fler topphästar en häst har i sin stam, desto säkrare är hästens nedärv-
ning. 

Fadern Cabachon, premiehingst i Mecklenburg, vann 5-årschampionatet i Norge, blev 
2:a i Falsterbo, 9:a i Zangarshide, hade en lysande karriär med Stein Endresen. Såldes 
sedan till Aleksandr Onishchenko för en summa runt 30 miljoner. 

Farfadern Casall, Rolf Bengtssons fantastiska 1:a häst med brons i lag EM och 4:a 
individuellt, behöver väl ingen mer presentation. 

Morfadern Winningmood, som Ludo Philippaerts först hade sådana framgångar med 
och som 2009 såldes för en fantastisk stor summa till Luciana Diniz. Winningmood och 
Luciana har vi sedan sett ta många segrar i de största tävlingarna världen över. 

Hans far Darco som med Ludo Philippaerts blev en topphäst med mängder av segrar 
och placeringar i Internationell GP. Vinnare av Volvo World Cup. Placerad VM i både 
Stockholm och Barcelona. Darco har i många år toppat WBFSH Världsranking som 
världens ledande hopphästproducent. 

Cassini I är även han känd över hela världen som en av de mest framgångsrika förvär-
varna till de bästa hopphästar som varit och är aktiva i sporten. 

Concerto II anses av många som Contenders bästa son. Belönad med 10 i hoppning 
men hann bara verka i avel tre år innan han gick bort. 

Caretino, toppförärvare av internationella hopphästar. Har över 50 godkända hingstar 
efter sig. Ett 40-tal segrar och placeringar i svår hoppning. Caretino är också far till Ca-
sall, så han finns representerad på både Tritons fäderne och mödernesida.

Carpaccio vann sitt bruksprov i hoppning och var 2:a i provet som gångartshingst. 
Carpaccio är en son till Caretino. 

Tritons mor Harmonien, köptes som 2,5-åring av uppfödaren Ludo Philippaerts som 
har Citta i avel hemma i Belgien. Harmonien verkar hos oss hemma på HÄSTAK som 
avelssto och Triton är hennes första föl och Cabachons första godkända son.
Triton Hästak har en förädlingsprocent på 41,41%.



Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens  
specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Kontakta din lokala Agriasäljare som du  
hittar på agria.se eller ring 0775-88 88 88.

Heston for UZuidenwind - Prestige VDL

VÅRT HJÄRTA KLAPPAR FÖR HÄSTSVERIGE. Som uppfödare är du viktig 
för svensk ridsport och för oss på Agria. Vi erbjuder försäkringar som ger ditt föl 
en trygg start från allra första början.

Agria Future är en försäkring för foster och föl som är upp till 30 dagar gamla. 
Den kan tecknas redan från 40:e dräktighetsdygnet. När du sedan försäkrar ditt föl, 
ger vi dig lägre premie! Välj A1 Safe Veterinärvård tillsammans med A1 Safe Liv och 
Användbarhet innan ditt föl blir 30 dagar så ingår en extra trygghet för dolda fel.

Ditt föl är värt en trygg försäkring – redan från väntans tider!

EN TRYGG START
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CUPER 1068 
Är avlad på prestation i högsta klass för att 
kunna tillföra den moderna sporttypen och 
lättheten man söker. Holsteinare, född 2000, 
166 cm. Cuper godkändes 2002 i Neumun-
ster, Holstein. 2003 vann han 3-årstesten i 
Tingsryd, gjorde sitt 70-dagarsprov i Redefin 
Tyskland. Blev bästa hopphästen i sin årgång. 
Han fick 9:a i hoppning och av testryttarna, vil-
ka föll för hans spänst, elasticitet, hoppteknik 
och ridbarhet.

I Sverige premierades Cuper 2004. Vann kva-
litetstävlan i Tingsryd med 9-9 i hoppning. 
Cuper har, liksom sin far och sin mor, en stor 
spänst, elasticitet med bra tryck, hinderkäns-
la, bra fram/bakbensteknik liksom ryggverk-
samhet. 
2011 A-premierades Cuper.

Cuper har tillsammans med Viktoria Almgren 
placeringar i 145 som 7-åring. 2008 hade Cu-
per sin första 3-års kull. Resultaten blev så fantastiska att han gick direkt in på en andra 
plats som fadershingst. 2013 hade han 140 i hoppindex. Sonen Monopol Hästak place-
rade sig i 140 som 7-åring och exp. till USA. 2016 vann Box Cayenne e. Cuper Breeders 
4-årschampionat i fälttävlan.

Fadern Chambertin tillhör toppförärvarna i Holstein. Han kännetecknas som en mycket 
stark nedärvare av elasticitet, rörelse, härlig bärig galopp och hoppförmåga. Avkom-
morna är mycket framgångsrika i sporten. I OS 2008 hade han två avkommor med Can 
Do och Cedric, som med Laura Kraut tog guld i lag. En olycka 2009 tog hans liv. Cuper 
även bror till Chacco-Blue för nu Chambertins blod vidare. 

Modern D-Livia gick själv Svår Internationell Hoppning med Sören van Rönne.

CHAMBERTIN
Cambridge  Caletto I  Cor de la Bryere  Rantzauxx

 Hilgende  Marlonxx  Tamerlanexx

 Cor de la Bryere  Rantzauxx  Foxlightxx

 Wilca  Lord  Lady Killerxx

 Lady Killerxx  Sailing Lightxx  Blue Peterxx

 Warthburg  Aldato  Anblickxx

 Calypso I  Cor de la Bryere  Rantzauxx

 Mellanie  Raimond  Ramzesx

Desiree VII
HSP

Landgraf I

Walapaih
D-LIVIA



VINNIO II W Z 1358
 
Vinnio är hingsten som både 
har superstam och ett fan-
tastiskt temperament. 
Vinnio godkändes vid bruks-
provet 2017 där han fick 9-9 
i hoppning och av en testryt-
tare betyget 9,5. Han fick 
goda omdömen i hoppning-
en som stort scope, försiktig, 
kvick från marken, hinder-
klok, bra huvud och smart. 
Framförallt så var hollända-
ren Dave Maarse väldigt för-
tjust i Vinnio. Han har både bra framben och bakbensteknik samt även god ryggverkan. 
Linda Heeds kommentar om Vinnio var: ”Rider man mot hinder är allt på plats. Uppe 
med bogen, kan släppa handen – backar av själv. Behöver inte använda varken hand 
eller ben. Smart.”

2016 deltog Vinnio i unghästchampionat som Falsterbo, Youngsters, Elmia och unghäst-
VM.
I Laanaken var han felfri och placerad i två klasser. Vinnio är uttagen till en satsning mot 
unghästVM. Tog i mars placering i sin 140 debut.

Fadern Verdi är Hollands framgångsrikaste hingst. Tillsammans med sin ryttare Maikel 
van der Vleuten har de mängder med placering och segrar på högsta nivån och många 
mästerskapsmedaljer.

Moder Zinnia W Z har ännu bara lämnat unga avkommor. Mormodern Quitta W Z har 
lämnat Equitta W Z med placeringar och segrar i 160. Hon har även lämnat en avkomma 
som tävlar framgångsrikt svår hoppning i Italien.

Språngavgift 2 000:- + Dr. avg. 90 dgr 6 500:- + moms.
Rabatt 1 000:- rabatt till sto med placering i 150 hoppning.
Ägare: Olivia Borén

VERDI
Quidam de Revel  Jalisco B

 Dirka
 Landgraf I
 Renaissance
 Zeus
 Pusterblume
 Argentinus
 Kitti

Clarissa

Zandor Z

Quitta W
ZINNIA W Z

*2010
164 cm

På Granngården kan du bland annat handla stängsel, 
elaggregat och foder med LRF Samköps rabatt* 

Som LRF företagarmedlem kan du öppna konto på lrf.se/granngarden eller i 
Granngårdens butiker. Har du redan ett konto kan du enkelt koppla det till 
LRF-avtalet på lrf.se/granngarden

*Rabatten gäller för LRFs företagarmedlemmar och kan ej kombineras med andra erbjudande 

eller medlemskap i Granngårdens privata kundklubb.

Hitta alla dina rabatter på lrf.se/rabatter                  

Bara för dig som är LRF företagarmedlem:

12%
rabatt på  
de flesta  

produkterna

Öppna konto på 
Granngården 
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HESSELHØJ DONKEY BOY 1335
 

Det är med stolthet vi kan presentera Hessel-
høj Donkey Boy i vårt hingstprogram. 
Alla redan vid premieringen 2015 blev hings-
ten utnämnd som ett flaggskepp för dansk 
hästavel. Donkey Boy är avlad på Danmarks 
bästa dressyrblod. Han blev en favorit hos 
alla i Herning och uttagen till premiehingst. 
Denna toppmoderna danska hingst besitter 
allt: skönhet, typ och tre säregna smidiga 
gångarter. Han blev därför utnämnd till Fløj-
hingst (segerhingst) bland 4- åringarna i Her-
ning 2016.

Under ryttare gör Donkley Boy ingen besvi-
ken. Vid både 10-dagars och 35-dagarstesten var han en stjärna. Han vann överlägset 
sitt materialprov med en gångartskarraktär på 900 poäng och fick sammanlagt 889,5 
poäng. På hösten 2016 vann han danska 4-årschampionatet i dressyr med hela 9,6 p. 

SWB bruksprov 2016 42p 9.8.7.9.9. Avspänd, vägvinnande skritt med aktiva bakben och 
mycket stort övertramp. Lätt, framåtgripande elastisk trav med väl undersatta bakben.

Fadern ERA Dancing Hit var segerhingst med stor charm, typ och rörelse. Dessvärre 
skadade han sig mycket allvarligt och fick senare avlivas. Han hann därför endast verka i 
avel under ett år som 3-åring men på sin korta avelsperiod har han blivit ett erkänt namn 
i hela Europa. Danska nämnden tilldelade honom Guld som 4-åring för att hedra honom. 
Han hade med all säkerhet varit segerhingst även som 4-åring menade de.

Modern Søbakkehus Kamilja A-häst i dressyr, är femte Elitstoet i nedstigande led på 
denna fantastiska stostam. Morfadern Milan var också han segerhingst, och vi minns 
honom som en häst av internationell klass. Från samma stostam finner man dansk ung-
hästchampionatsvinnare, dansk mästare, Grand Prixhästar och OS-deltagare. 
Donkey Boy verkar på färsk semin som levereras till Sverige och sänds vidare på post 
el Slingan. 

Kostnad: 1 000:-/skick. Språngavgift 5 000:- + Dr. avg. 70 dgr 8 000:- + moms.

ERA DANCING HIT
Uno Don Diego  Dressage Royal

 Uno Frederica
 Sandro Hit
 Cinderella
 Michellino
 Chianti Skovvang
 Kawango
 Amadi Nørgaard

Sumatra Hit

Milan

Khiwa

SØBAKKEHUS
KAMILJA

*2012
170 cm

DVH
SWB
Hann



ROMEO 1365
 
Romeo inköptes från Hannover främst som 
en championats- och tävlingshäst. Han har 
snabbt utvecklats till en fantastiskt fin typ av 
hingst. Han har stor hingstkvalitet med ka-
risma, fin typ och rörelse. Under ryttare for-
mar han sig vackert i fronten och hans starka 
överlinje bär smidigt upp sin ryttare genom 
kroppen.  Han har en korrekt gång och besit-
ter stora smidiga gångarter.

Romeo blev 2016 2:a i DRF dressyrmäster-
skap för 4-åringar. Med hela 8,90 poäng (9,2 
för ridbarhet och 9,0 för trav och kapacitet), 
fastnade han på allas näthinnor. Omedelbart 
efter mästerskapet, gjorde han sitt bruksprov. Med inte mindre än elva 9:or och en to-
talpoäng i dressyr på hela 896 poäng avslutade han materialprovet som vinnare av 
4-åringarna.
Efter Herning i år kompletterade han med ett 14-dagarstest för att sedan godkännas i 
Tyskland. Romeos kvaliteter är ett bevis för att uppfödning inte är slumpmässig! 

Romeos far, Blue Hors Romanov, vann EM-silver för laget 2013, Grand Prix Freestyle 
i Aachen 2013, Grand Prix Special i Drachten 2014 och var årets hingst 2011 i DV. Han 
var 2016 kvalificerad för OS i Rio. 
Modern Wolke är kårad med 9 i helhet och vann samma år Johan von der Decken-show 
i Verden.  Wolke uppnådde 2015 den prestigefyllda titeln ”Elite familj” tillsammans med 
sina två döttrar; statspremiestoet Silberwolke och ett 2-årig Destano-sto. Wolkes helbror 
Waitano V tävlas framgångsrikt i svår dressyr. 

Romeo visades för SWB 2017 som direktkvalificerad hingst i dressyr och godkändes.  
Han segrade också i hingstklassen i dressyr vid årets bruksprov på Flyinge. Han kom-
mer i år att matchas för Falsterbo av sin ryttare Jan Christensen. 
Romeo står stationerad i Danmark. Färskt semin levereras till Sverige samma dag och 
sänds vidare per post el Slingan.

Kostnad: 1 000:-/skick. Språngavgift 5 000:- + Dr. avg. 70 dgr 7 000:- + moms.

BH ROMANOV
Rohdiamant  Rubenstein I

 Elektia V
 Brundstein II
 Ruling Action
 Weltmeyer
 Lovely
 Wanderbursch II
 Barblin

Rumirell

Wolkentanz

Wally
WOLKE JM

*2012
171 cm

DVH
SWB Hann



Tar emot unghästar för inridning och äldre hästar
för tillridning, försäljning och tävling.

Utbildning och tillridning av unghästar

Tel: +46 70 - 534 44 22     info@olegstefanov.com     www.olegstefanov.com



Språngavgifter år 2017

Casanova, Cuper, Dirco, Kannando, Lill Cotte, Triton
tjänstgör via transportsperma och direktsemin hos HÄSTAK. 

CASANOVA, CUPER, DIRCO HÄSTAK, 
TRITON HÄSTAK 
Språngavgift 2 000:- + Dr. avg. 90 dagar 6 500:- 

LILL COTTE HÄSTAK, KANNANDO 
HÄSTAK
Språngavgift 2 000:- + Dr. avg. 90 dagar 5 000:-  

3 000:- rabatt lämnas till sto med minst 2 plac. 
i 150.
2 000:- rabatt till sto Prestationsklass III, Elit 
el. som lämnat minst 2 avkommor plac. i Svår 
klass. 
1 000:- rabatt lämnas till sto med Dpl, Presta-
tationsklass II el. sto e. hingstar vi haft i vårt 
program samt sto födda på HÄSTAK.    

DIRCO HÄSTAK 
Språngavgift 2 000:- + Dr. avg. 90 dagar 3 500:- 
för ponny under 148 cm. 

Fraktkostnad 350:- / post el. bilskick. 
Fredagsskick Slingan norrut 550:- el flyg Arlanda 600:- /skick.   

HÄSTAKS stationsersättning för hingstar i vårt program är 1 000:-. 
Seminavgift 1 700:-. (Stationsersättning övriga hingstar, ej med i vårt program, 1 700:-). 
I priset ingår alla veterinärkontroller och semineringar under säsongen. 

Slingan bil som utgår från HÄSTAK kör söderut till Malmö. Därefter flyg till Arlan-
da el. Bil 1 (Västkusten): Malmö - Göteborg - Vara el. Bil 2 (Inlandet): Malmö - HÄSTAK 
- Växjö - Jönköping - Ödeshög. Bilarna går varje fredag samt dag innan el. helgdag då 
posten inte går. Mer info 0477 – 600 82.

Moms, och ev. frakt tillkommer på samtliga priser. Skulle ditt sto ej bli dräktigt 
eller kasta får du språngavgiften tillgodo till år 2018 på någon av HÄSTAK ägd 
hingst stationerad på HÄSTAK 2018. 

Tar emot unghästar för inridning och äldre hästar
för tillridning, försäljning och tävling.

Utbildning och tillridning av unghästar

Tel: +46 70 - 534 44 22     info@olegstefanov.com     www.olegstefanov.com

Lill Cotte Hästak
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KANNANDO HÄSTAK 2014 e. Kannan - Carmargue - Corrado I 


