HÄSTAK 2019
HINGSTEN SOM HAR ALLT!

CASANOVA HÄSTAK 1359

e. Cosmeo – Diamant de Semilly – Quidam de Revel

Foto: Åsa Blom Thulin

VIKING HÄSTAK

Välkommen till Hästak!
Vi ser med spänning fram emot 2019 års
säsong!
Aldrig tidigare har vi kunnat presentera ett
så gediget hingstprogram med så många
lovande unga välstammade hingstar. Vi fick
uppleva ett fantastiskt 2018 som vi sällan
kommer att glömma med alla ston och trevliga stoägare som vi fick lära känna samt
våra egna, stora avelsframgångar.

Vår egen uppfödning Viking Hästak e.
Heartbeat – Carmargue vinner Falsterbo
4-årschampionat. Helt otroligt, VINNER!
Foto: Åsa Blom Thulin
Han hade dessförinnan vunnit kvalitetstävlan och kvalet till Falsterbo på Grevlunda.
Som om inte det var nog han går Breeders och delar första 1:a platsen första rundan med
9,4 – 9,4, behåller samma siffror nästa dag, slutar 3:a och är därmed uttagen till
Gothenburg Horse Shows 5-årsklass i Scandinavium i år. Han avslutar säsongen i
Danmark med ett 35-dagarsprov, vilket han gör mycket bra och tilldelas ett par 9:or och
blir bästa hingst 4 år och äldre.
Thelma Hästak, vår fantastiska 6-åring placerar sig 2:a i Gothenburg Scandinavium
Horse Show 6-års- klass, 7:a i Falsterbo, plac. i Zangershide ena dagen och slutar 5:a i
Breeders. Denna fina fux dam med ett sådant fantastiskt temperament! Vi passade
också på att göra ett embryo på Thelma. Hingstvalet var lätt: ”Hingsten som har allt”
Casanova Hästak, så nu har vi ett travarsto från Danmark här hemma som vi hoppas kan bära fram 2019 års stjärna. Casanova blossade det upp stort runt i juli när
han passerat 150 sto. Helt plötsligt hade vi en köpare. Hur det gick med affären vet ni,
men vi är inte så förtvivlade. Vi har vår Casanova och kan så ha något år till. Han är
ju Hästaks kung i stallet. Han missade sin 5-årssäsong, men kunde serva de 227 stona
ordentligt! Han låg hela säsongen på 91-93% dräktighet och vi fick i slutet flera som
bytte till honom, då de inte fått dräktigt innan. Han klarade även att få de flesta av dessa
damer dräktiga.
Vår flotta Kannando e. Kannan – Carmargue fick sin första fölårgång och det var några
högställda fina föl med mycket fin galopp. Själv fick han lite vårvila efter att först gjort
35-dagarsprovet i Danmark, sedan Bruksprov i Sverige och därefter Herning med slutpremiering. Så efter hingstvisningen fick han vila och bara ägna sig åt stona. Det gjorde
gott. Han växte i sig, fick bra med sto och kom starkt igång sedan till Breeders. Linn
och Kannando gjorde så fint ifrån sig första dagen att de slutade 3:a med 9,2 – 9,2.
Nästa dag blev han dock skrämd och vände efter ett hinder. Det kostade poäng och han
föll lite och slutade 7:a men fick även han en biljett till Scandinavium i år.

Utrillo Hästak vår Carmagueson, bror till Thelma, kom igång bra men åkte sedan på en
rejäl sträckning, vilken vi hoppas få bukt med.  
XTop, vår ponnyhingst, välkomnades av stoägare och klarade det bra att betäcka som
3-åring. Vid Bruksprovet i år 2019 blev vår fina XTop Hästak Bruksprovsvinnare med
totalpoängen 9:a i hoppningen, 8:a i gångarter och 9:a på temperamentet. Han har en
mycket intressant prestationsstam med Top Nordpol som gick svår hoppning, vilket också hans far och morfar gjorde. Mor till XTop är fina Emelie P som själv lämnat två SM vinnare och som är helsyster till två GP ponny och dotter till SM vinnaren i dressyr Emma P.
Till vår hjälp denna säsong har vi i stallet oumbärliga Mikaela Forss samt två ungdomsryttare Andre Brandt och Josefine Nykvist. De ska tillsammans rida våra lovande unghästar och visa upp hästarnas fina hoppning, ridbarhet och temperament, något som vi
aldrig gjort avkall på.
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

THELMA HÄSTAK

Foto: Åsa Blom Thulin

CASANOVA HÄSTAK 1359

Foto: Åsa Blom Thulin

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 Danmark och premierades i Mecklenburg. Casanova blev Sveriges högst bedömda hopphäst 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-stolicens. 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 två hopphingstar som fick en 9:a på typen. Veckan efter var han i Herning Danmark och slutgodkändes 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.”
2018 var Casanova Sveriges mest använda hingst med hela 227 sto och 91% dräktiga.

Fadern Cosmeo 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 Bundeschampionatet. 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 internationella 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, 1:a på det 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 fantastisk 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 Guldmedalj 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.
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COSMEO

DIANA

Calypso II
Gofine
Caletto I
Edda
Ariane II
Le Tot de Semill
Diamant de Semilly
Venise des Cresles
Quidam de Revel
Queen
Immedor

Contender

Cor de la Bryére
Ramiro Z
Cor de la Bryére
Lord
Grand Veneur
Elf III
Jalisco B
Nimmerdor

Trygg redan i
väntans tider

att
10% rab
på
ing
försäkr

Agria Future ger maximalt skydd för ditt foster och föl, från dräktighet tills att
fölet är 30 dagar gammalt. När du sedan försäkrar ditt föl i A1 Safe får du vårt
mest omfattande försäkringsskydd för din nyfödda stjärna.

Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88
eller hitta din lokala säljare via agria.se
Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

XTOP HÄSTAK RP 192
e. Top Nordpol u. Emelie P e. Power Boy
Bruksprovsvinnare i ASRP 2019.
Prestationsavlad av högsta KLASS. Ädel
hingst med god resning. Vackert huvud. Välformad hals, energisk, vägvinnande skritt,
bra steglängd. Travar med god takt.
Exteriör 8,8,8 skritt 9 trav 7 galopp 8, 48p.
Hoppning testryttaren 9-9, markdomaren 8,59,5=9. Gångarter 8,8,7,8, testryttarna gångarter 8,8,8.
XTop charmade domarna från första stund
och belönades med en 9:a på temperamentet. Även gångartsryttaren imponerades av
hans ridbarhet. När hopptestryttarna sedan
sa: ”Hade jag haft ett sto hade jag valt XTop!
Foto: Yvonne Karlsson
Testryttare Barbro Wiengren
Sådan balans, så väldigt hög ridbarhet, vill
bara göra rätt och endast 4 år.” Markdomaren berömde hans teknik som mycket bra, såväl bak som fram, god ryggverkan, väldigt
välutbildad, reglerbar med mycket fin egen balans.
Fadern Top Nordpol elitpremierad tysk ridponny som gått svår hoppning. Representerat Tyskland i nationshoppningar, Tyska mästerskapet och Bundeschampionatet. Lämnat elva godkända söner varav två i Sverige: Top Silvio Hästak, som vann SM 2017
och såldes till Irland 2018, och XTop Hästak. Top Nordpols far Nantano rankad under
många år i tio i topp i tyska avelsrankingen. Varaktig Champion 1979-1998. Segrat i Bundeschampionatet, deltagit i EM i hoppning. Lämnat 50 godkända söner, 3 Bundeschampionatsegrare. Modern är tvåfaldig DLG segersto. Durello under många år 1:a i tio i topp.
Lämnat 24 godkända söner. Deltagit i tyska mästerskapet i dressyr, mästare i Västfalen.
1:a i FN:sårsbok 1994-2003.
XTops mor Emmeli P har Elit, lämnat två SM-vinnare: Emmy P och Giacomo samt Erwin
P placerad FEI mästerskapklass och så godkända XTop. Emmeli P:s mor Emma II kat.
C vann själv SM i dressyr 1987 samt var 3:a 1985 och 1986. Hon har lämnat de tre helsyskonen Emmeli P, Emerson P, Empire P placerade i FEI dressyr. Power Boy elitpremierad, född i Holland. Vinnare av holländska och tyska bruksprovet. Inköptes av Mats
Mellberg. Power Boy har segrar i FEI klasser samt startat SM. I avel har han lämnat spår
av sig i hela världen. Vid EM 2007 red tre av fyra ryttare i holländska silverlaget på ättlingar till Power Boy.
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TOP NORDPOL

EMMELI P

Nantano
Dirty Diana
Power Boy
Emma II

Nante I
Komtesse
Durello
Tamara
Downland Folklore
Sheila
Burton Starlight
Merrie Marida

KRAFFT GROOV
ETT SÄTT ATT PROTEINSÄKRA
FODERSTATEN

KVALITETSPROTEIN OCH FIBRER
I vårt populära GROOV-sortiment hittar du fyra varianter
av kompletteringsfoder som säkrar din hästs intag av
kvalitetsprotein och fibrer.
Hela vårt sortiment hittar du på krafft.nu och har du
frågor är du välkommen att ringa KRAFFT Direct på
020-30 40 40 eller din närmsta KRAFFT-säljare.

TRITON HÄSTAK 1330
Världscupsegrare, topplacerade hästar från alla håll!
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 fått hoppdiplom som 3-åring,
godkänts i SWB 2016. 6:a i Falsterbo, 4:a i Breeders,
delad 1:a på Elmia som 4-åring. 2017 2:a i Gothenburg
Horse Show Swedish Warmblood Trophy, placerad i
Falsterbo, uttagen till Zangershide men såldes till trion
Royne, Knut-Axel och Mats att sponsra Alexander Zetterman med. Triton och Alexander har nu inlett sin internationella karriär. Triton är en komplett hingst med
galopp, modell, teknik, kapacitet och med en stam som
är högst intressant att få in i sin avel. 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 kapacitet, teknik, hållbarhet, försiktighet,
mod, ridbarhet och typ, är alla egenskaper 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 nedärvning.
Fadern Cabachon, premiehingst i Mecklenburg, plac. 150 internationellt.
Farfadern Casall och Rolf-Göran Bengtsson som bl a har tagit brons i lag-EM och
blivit 4:a individuellt.
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.
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.
Triton Hästak verkar på fryst semin och har en förädlingsprocent på 41,41%.
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Caretino
Kira XVII
CABACHON
Concerto II
Lady Mobilcom
Eiche I
Darco
Winningmood
N. Unellie
HARMONIEN
Carpaccio
Citta
Zelena II

Casall

Caletto II
Lavall I
Contender
Joost
Lugano van la Roch
Cassini I
Caretino
Lagos

KANNANDO HÄSTAK 1384 SWB DV
Ädel - Högställd - Flott- Försiktig - Stor Kapacitet
Kannando är avlad till Internationell 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-dagarsprov i Tørring, Danmark med mycket bra resultat och slutade som 2:a bästa hopphingst
i provet. Han var detta året den mest använda Ettsto-licenshingsten i Sverige. Under hösten gjorde
han ett 35-dagarsprov i Danmark och avslutade
provet med hela 833,5 poäng.
2018 godkändes han i SWB. Han visades sedan
fram i Herning Danmark och slutgodkändes i DV.
Han är en av de få hopphingstar som tilldelats en
9:a på typen.
Exteriör: Flott högställd, långlinjerad hingst av
mycket god typ. Lite smal, medellång, välansat och
välformad hals. Lång markerande manke, god bogfrihet. Överlinje smidig, medellång, välformat muskulöst kors.

Foto: Åsa Blom Thulin

Särdeles stor kapacitet och fantastisk hoppteknik och hinderkänsla, snabb reaktionsförmåga, spänst, energi och bra galopp är fina lovord han fått. Hoppar villigt och smidigt med god
frambensteknik i hoppning. Galoppen välbalanserad, rytmisk med god bärighet.
2018 gick han sedan Breeders och placerade sig. Han är uttagen till Gothenburg Horse show
5-års championat i Scandinavium nu i april och tanken är att gå Falsterbo och Breeders. Det
är en hingst med stor kapacitet, fin ridbarhet och ett fantastiskt temperament. Hans första
fölårgång visar mycket fin typ och galopp.
Fadern Kannan har legat i topp på Världsrankingen över avelshingstar i WBSFH sista åren.
2016 2:a på Världsrankingen, 2015 1:a. Som 5- 6- och 7-åring vann han Belgiska Mästerskapet. Det efterföljdes av segrar i nationscuper och som vinnare av Franska Mästerskapet.
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KANNAN

CAMBODIA

Voltaire
Cemeta
Carmargue
Chania

Furioso II
Gogo Moeve
Nimmerdor
Wozieta
Cassini II
Jomina
Corrado I
Lady

Furioso xx
Mosaik
Farn
Le Mexico (SF)
Capitol I
Cantus
Cor de la Bryere
Lagano

Voltaire var den första hingsten som kombinerade tävling med avel och det på högsta nivå.
Redan som 8-åring hoppade han 150, vilket var starten på hans internationella karriär.
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. 2018 fick hon
sonen Cassado godkänd i danskt varmblod. Hennes helsyster 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 visade mer scope än Corrado I. 2006 tävlade 95% av hans avkommor internationellt. Nämnas
bör sonen Clinton och stona Corradia, Cosima och Corrada som levererat på högsta nivå.
Lagano århundradets hingst i dansk ridhästavel. Tävlade i svår hoppning. 3/4 syster till
Lagano är Classic Touch som vunnit Guld vid OS i Barcelona.

Foto: Yvonne Karlsson

VIKING HÄSTAK 1401
Vinnare av 4-års kvalitetstävlan. Vinnare av
kvalet till Falsterbo på Grevlunda. Vinnare
av 4-årshampionatet i Falsterbo 2018.
Delad 1:a i första kvalet vid Breeders championatet med 9,4–9,4. Behöll siffrorna till
nästa dag och slutade 3:a i Breeders. Uttagen och ska gå Scandinaviums 5-årschampionat på Gothenburg Horse Show i år.
Viking Hästak gjorde ett 35-dagarsprov i
Danmark efter Breeders och det med så bra
resultat: hela 836,5 poäng. Han blev Bästa 4
år och äldre hopphingst i provet och visades
sedan fram i SWB 2019 och godkändes.
Foto: Åsa Blom Thulin
Det är med stolthet vi presenterar vår Heartbeathingst Viking! Han är mycket komplett som hingst tycker vi. Han har en fin hoppning, visar spänst och kapacitet och en mycket hög ridbarhet, till det ett underbart temperament: Vi får nog instämma med SWB:s rekommendationer angående Viking Hästak:
”Kan användas för hoppavel till de flesta typer av ston för att förbättra taxering på hinder,
galopp, avstamp på hinder, kvickhet, frambensteknik och ridbarhet.”
Han är hingsten som vi är övertygade om kan nedärva sin hoppning, fina ridbarhet samt supertemperament! Vi känner väl till hans stam och alla hästar i många
led bakåt.
Fadern Heartbeat Elitpremierad, Årets Hingst i Danmark 2013. Årets Breeders Hingst
2018 ”tack vare sina tre högt placerade avkommor, Heartcore L som vann 6-årsklassen,
Thelma Hästak som var femte placerad i samma klass och Viking Hästak som kom trea
i 4-årsklassen.” Som 5-åring vann han danska unghästchampionatet i Herning med hela
åtta 10:or, placerade sig 2:a i Falsterbo 5-årsklass och hoppade felfria rundor i unghästVM i Zangershide. Han har lämnat flera avkommor som tävlar i svår klass.
Vi har fått Heartbeat godkänd i SWB och haft honom i vårt program i 9 år och ser mycket
Heartbeat i vår Viking.
Heartbeats far Heartbreaker är en av de hingstar i världen som har levererat flest internationella hopphästar
Modern Rosali Hästak har dubbeldiplom och är syster till Pandora Hästak som placerat
sig i årgångstävlingarna Falsterbo och Breeders, gått unghäst-VM i Zangershide med
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HÄSTAK

Heartbreaker
Elly
Carmargue
Kajsa

Nimmedor
Bacarole
Ramiro Z
Olfrieda
Cassini II
Jomina
Fortus Hästak
Castanja

Farn
Silvano
Raimond
Pericles xx
Capitol I
Cantus
Cortus
Caracas

placering och felfri runda i första kvalet, placerad i 140-klasser och ägs och rids nu av
junioren Mathilda Bohlin.
Viking är 3/4 bror till Pandora Hästak då båda har Heartbeat som far.
Som morfar har han vår favorithingst Carmargue, den fina Cassini – Cantussonen som såldes från Danmark till USA. Carmargue  kårades 2005 i Holstein och uppnådde karaktären 9,5 i löshoppningen. 2006 kårades han i Dansk Varmblod med högsta
karaktären 10–9,5 i löshoppningen. 2007 var han segerhingst i Herning. Han har segrat
i Internationell 150 och såldes 2015 till USA.
I Europa lämnar han ett mindre antal avkommor efter sig och av dem ser vi en stor del
mycket fina, lovande tävlingshästar på väg upp i klasserna.
Carmargue kommer från Holsteiner stam 4510. I denna stam finns bl.a. godkända hingstarna Contando, Rio Champ, Lerano som fyra gånger plac. sig i Hamburger Derby.
Vikings mormor Kajsa Hästak är syster till hingsten Dirco Hästak plac. svår hoppning.
Fortus Hästak gjorde ett mycket fint bruksprov med 9–9 i hoppning och samma poäng
fick han vid kvalité. Han såldes sedan till Italien och har gått 145 hoppningar med juniorer. Fortus är e. Cortus och en kopia av sin far i mycket.  
Fortus mor, Bonola Hästak, vann riks i hoppning som 5-åring på Elmia och var placerad
i Falsterbo 5-årschampionat endast ett år efter att hon fått Fortus som 4-åring. Hon hoppade felfria 130 som 5-åring och såldes till Norge. Under sin tävlingskarriär segrade hon
i 150. Hon är kommen ur stam 55 med en mor och mormor som har Elit.
Cortus gick Svår internationell 160 hoppning med placeringar. Han var 2:a i SM, både
inomhus och utomhus, 5:a i Nordiska och tog flera segrar i 150 klasser. Han kännetecknas för att förutom lämna hoppning, ha nedärvt sitt fantastiska temperament och
ridbarhet samt också bra gångarter. Han är morfar till flera mycket fina, internationella
hopphästar som Zacramento och Cyklon.
Vikings stostam Castanja har lämnat flera fina tävlingshästar och godkända hingsten Dirco Hästak 1005.

Foto: Åsa Blom Thulin

UTRILLO HÄSTAK 1386

Prestationsblod – Darco gener – Stor Kapacitet – Fantastiskt Temperament = Utrillo.
Dubbeldiplom som 3-åring. Hoppdiplom och segrare i hoppning vid kvalitet Tingsryd som
4-åring. Under hösten gjorde han ett 35-dagarsprov i Danmark och avslutade med hela
834 poäng. 2018 framställdes han till bruksprovet i SWB och godkändes.
Avlad på Sveriges Yngsta Elitsto Hermine med toppstam från Ludo Philippaerts.
Modern Hermines första avkomma Selma Hästak född 2011 Diplom. Placerad Falsterbo och gått unghästVM både som 5 & 6-åring. Som 5-åring rankades hon 1:a av alla
hopphästar i Sverige. Helsystern Thelma Hästak Sveriges högst bedömda 3-åring 2015
med 10 – 10 i hoppning. Placerad 4:a i både Breeders och Elmias 5-årschampionat
2017. Även hon deltog i unghästVM i Zangershide 2017 och rankades sedan 3:a av alla
5-åringar 2017. Allt detta fast hon själv burit fram ett föl 2016!
2018 är hon 2:a i Gothenburg Horse Show, placerad Falsterbo, tog en placering i
unghästVM i Zangershide och placerade sig 5:a i Breeders och än en gång biljett till
Gothenburg Horse Show 2019.

THELMA HÄSTAK

Detta talar för sig själv vilken fantastisk stostam Utrillo representerar!
Mormodern Vidette van de Hermitage är avelssto
hos Ludo Philippaerts. Hennes mor Rosie van de
Hermitage (e.Voltaire) var en mycket framgångsrik
hopphäst i 160-klasser och reds av Michel Robert.
Tillsammans med Kannan räknas hon som en av
Voltaires bästa avkommor i sporten.
Ser man Utrillo och sedan en bild av Rosie van de
Hermitage, så ser man hur otroligt lika de är.
Morfar till Rosie van de Hermitage är Quito de
Baussy, som bland annat vann både individuellt
hoppguld och lagguld på VM i Stockholm 1990
med fransmannen Eric Navet.
Utrillos far Carmargue var premiehingst i Holstein. Såldes där till Danmark för en väldigt stor
summa pengar. Han blev även premiehingst i
Danmark. Där har han sedan visat sig vara en av
nutidens bästa hingstar i hoppaveln. Han segrade
själv i 150-klass och blev såld till USA 2014. Cassini – Cantus två fantastiska hopphästförvärvare av
yttersta toppelit!
Comes van de Heffinck tävlade i svår klass.
Darco var på sin tid en av världens bästa hopphästar och levererade hopphästar av världsklass.

Foto: Anna Johannesson

Voltaire gick som 8-åring 150, hade sedan en fantastisk karriär i 160 med Jos Lansink.
Far till över 70 godkända söner, varav Kannan är en av dem.
Så helt klart är att Utrillos stam talar för det bästa av det bästa från alla håll.
Vi lämnar rabatt till ponnysto då vi tror hans temperament och hoppning även kan
bringa ponnyaveln framgång.

*2013
169 cm

CARMARGUE

HERMINE

Cassini II
Jomina
Comes van de
Heffinck
Vidette van de
Hermitage

Capitol I
Wisma
Cantus
M-Romina
Corrado I
Costa F
Darco

Capitano
Caletto II
Caletto I
Romeo
Cor de la Bryere
Athlet Z

Lugano van la Roche
Rosie van de Hermitage Voltaire

HESSELHØJ DONKEY BOY 1335
Vinnare av 5-års Dressyrchampionatet 2017!
Bronsmedaljör vid UnghästVM i Ermelo 2017!
Redan vid premieringen 2015 blev hingsten 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 Fløjhingst (segerhingst) bland 4-åringarna i Herning 2016.
Under ryttare gör Donkley Boy ingen besviken.
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 unghästchampionatsvinnare, dansk mästare, Grand Prixhästar och OS-deltagare.
2019 är Donkey Boys sista år på färsk semin. Angående frakt kontakta HÄSTAK.
Språngavgift 6 000:- + Dr. avg. 70 dgr 8 500:- + moms. WFFS negativ.

*2012 ERA DANCING HIT
170 cm
DVH
SWB
Hann

SØBAKKEHUS
KAMILJA

Uno Don Diego
Sumatra Hit
Milan
Khiwa

Dressage Royal
Uno Frederica
Sandro Hit
Cinderella
Michellino
Chianti Skovvang
Kawango
Amadi Nørgaard

Komplett & Klassisk dressyrhingst
DUKE * 2016 e. Dimaggio – Sir Donnerhall I.

Gjort 14 dgr prov i Danmark 2019. Godkänd i Hannover
och Dansk Varmblod. Premiehingst Hannover.
Fadern Dimaggio vinnare av UVM 5-åringar.
Producent av toppdressyrhästar. Stor ridbarhet kännetecknar denna hingstlinje. WFFS negativ.

Den klassiska toppförärvaren
De l’Or e. Dancier - Rotspon

Godkänd i SWB, Hannover, Westfalen, Rheinland, Sydtyska och DV. Premiehingst i Hannover och Dansk
Varmblod. Med tre fantastiska gångarter blev han publikfavorit. WFFS negativ.

Årets Hingst 2019
Skovens Rafael DVE 930

e. Blue hors Romanov – Blue hors don Schufro.
Elithingst i DV. Vinnare av Grand Prix 2017-18.
2014-18 har hans avkommor dominerat svenska championatet med bl.a U Bolt, London, Springbank II.
Han verkar på fryst. WFFS positiv.

Stor - Ädel – Elegant Hopphingst
CASALL SEM

* 2013 e. Cabachon – Coronado – Calido I.
Premiehingst, Dansk varmblod 2017. Godkänd i SWB
2019 med en 10:a på typen. 173 cm. WFFS negativ.

Läs mer om Katrinelunds hingstar på
katrinelund.dk

HÄSTAR TILL SALU
Romantica Hästak

*2010 e. Diamant de Revel - Cuper - Cardento
Moder Nomination Mormoder Jungfru Hästak.
Båda exporterade.

Foto: Åsa Blom Thulin

Valör Hästak

*2014 e. Carmargue - Heartbeat Cuper - Cortus - AlmeZ
Lovande fin unghäst!

Selma Hästak

*2011 e. Heartbeat - Comes van de Heffinck - Darco
Gått unghästVM som 5- och 6-åring.

Foto: Anna Johannesson

Thyra Hästak

*2012 e. Carmargue - Fortus
Hästak - Caracas
Anders med Dirco, segrare vid fölchampionatet med modern Castanja.
Placerad i Breeders som 5-åring.
Gått Scandinavium.

ak

at eZ
st!

ak

us
as
ng.
m.

Språngavgifter år 2019
Casanova, Dirco, Kannando, Utrillo, Viking & XTop
är alla fria från WFFS och
tjänstgör via transportsperma och direktsemin hos HÄSTAK

CASANOVA HÄSTAK
Språngavg. 2 500:- + Dr. avg. 90 dgr 8 500:KANNANDO
Språngavg. 2 500:- + Dr. avg. 90 dgr 7 500:UTRILLO, VIKING HÄSTAK
Språngavg. 2 500:- + Dr. avg. 90 dgr 6 000:TRITON HÄSTAK verkar på fryst
Språngavg. 2 500:- + Dr. avg. 90 dgr 7 500:Vi lämnar 2 000:- rabatt till sto plac. i 145.

Foto: Pernilla Hägg

XTOP HÄSTAK RP 192, UTRILLO för ponnysto
Språngavgift 2 500:- + Dr. avg. 90 dgr 3 500:-

XTOP HÄSTAK RP 192

Katrinelunds hingstar
DONKEY BOY
Språngavg. 5 000:- + Dr. avg. 70 dgr 8 500:CASALL SEM, DUKE, CRELIDO, DE L´OR, QUINTET
Språngavg. 4 000:- + Dr. avg. 70 dgr 6 000:SKOVENS RAFAEL verkar på fryst
Språngavgift 5 000:- + Dr. avg. 70 dgr 8 000:Fraktkostnad 750:-/ skick med MHAB på de hos Hästak stationerade hingstarna.
900:-/skick flyg Arlanda, Östersund m.m. Det går också att själv hämta semin på
HÄSTAK 100:-. Fraktkostnad Katrinelunds hingstar: se hemsidan hastak.se.
HÄSTAKS stationsersättning för hingstar i vårt program 1 000:-. Seminavgift 2 000:I priset ingår alla veterinärkontroller och semineringar under säsongen. (Stationsersättningen övriga hingstar ej med i HÄSTAKs program 2 000:- max. 3 brunster)
Moms och ev. frakt tillkommer på samtliga priser. För dig som använder en
HÄSTAK hingst: Skulle ditt sto ej bli dräktigt eller kasta får du språngavgiften
tillgodo 2020 på någon av HÄSTAK ägd hingst stationerad på HÄSTAK 2020.

SVERIGE

Välkommen till HÄSTAK!
Tävlings - Handelsstall - Hingsstation & Stuteri

PORTO BETALT

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan).

Foto: Åsa Blom Thulin

CASANOVA HÄSTAK 1359
e. Cosmeo – Diamant de Semilly – Quidam de Revel
Vetlanda
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Tel 0477-600 82
070-515 97 90
362 98 ÄLMEBODA
hastak@msn.com
www.hastak.se

www.ekoreklam.se
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