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Bruksprovsvinnare i hoppning 2021

Endast det Bästa
är Bra Nog!



2020 blev ett år vi alltid
kommer att minnas 

Vi hade stora förväntningar. Men inte i vår vildaste fantasi 
kunde vi ana att det skulle bli ett sådant framgångsrikt år. 
Det började bra i Scandinavium. Vega Hästak e. Qupol 
Hästak blev 2:a i 5-årschampionatet. Viking Hästak vann 
6-årsklassen och Kannando blev 5:a. Casanova tog en 
placering i 7-årsklassen. Vi åkte till vårt älskade Herning. 
Så kom coronapandemin och hela världen förändrades…
Våren kom utan vår traditionella hingstvisning, men vi fick 
flera fina föl. Vårt första ET föl föds med Casanova som 
far och Thelma Hästak som mor. Sommaren kom och det 
blev lite lugnare med coronan, så tävlingar kunde komma 
igång. Med starka viljor och mycket jobb genomfördes 
årets höjdpunkt-Falsterbo. En fantastisk bedrift av alla in-
blandade. Vi som varit där så länge vi kan minnas, kände 
knappt igen oss. För första gången på 30 år fick vi uppleva 
hur fantastiskt Falsterbo är med havet och stranden så 
nära inpå. Vi fick en helt fantastisk vecka där. Hästarna 

och André var i form och gjorde många fina resultat. Bäst gick Xtra Hästak som blev 3:a 
i 5-årsklassen. Casanova placerad i 7-årsklassen och Thema gjorde det omöjliga. Yngst i 
klassen endast 8 år satte hon 3 felfria rundor. Där stod sedan André och Thelma som SM 
vinnare i YR 2020! 

Något UnghästVM blev det inte, något vi hade sett fram emot med hästar i varje årgång. 
Däremot fick André inbjudan till finalen av YR Nationshoppning i Belgien. Med stor försiktig-
het åkte vi till Belgien med Thelma. Där gjorde de sedan väl ifrån sig och laget slutade 2:a. 

Därefter blev det Breeders ,där vårt fina lilla sto Vilja Hästak e. Qupol Hästak tog ett kliv fram 
placerade sig och kvalade till Gothenburg 2021. Kannando som vi tror så mycket på, fick 
visa vilken stjärna han är. Han satte tre felfria rundor i Breeders och stod som segrare i SWB 
Stallion Trophy, där det för övrigt bara var en till felfri i hela 6- årsklassen. Men då han inte är 
svenskfödd fick han inte göra upp om någon Breedersplacering. 
Som inte det skulle var nog, vann Casanova första kvalet till 7-årschampionatet och satte 
sedan återigen nollan i finalen. När han sedan gick ut i omhoppningen var både André och 
Casanova taggade. De var felfria och klart snabbast i hela 7-årsklassen och stod därmed 
som Segrare i SWB Stallion Trophy 7 år. Vilka rundor André och Casanova bjöd på under 
Breeders!
Säsongen avslutade Casanova och André med att vinna ytterligare två 140 klasser i Ron-
neby vilket blev deras 5:e och 6:e seger på rad. 
Vi har sålt Thelma Hästak till Astrid Ohlin som sponsrar Peder Fredricson. En fantastisk resa 
i vårt avelsarbete fick ett nytt kapitel. Visst är saknaden stor vi både fällde tårar och gladdes. 
Thelma lämnar efter sig gener till oss att förvalta. Vi är uppfödare vi har tagit henne så långt 
vi kunnat. Nu är det en internationell karriär som väntar henne och det kan vi inte erbjuda. 
Men vi är så glada att Astrid dök upp och att Thelma blev kvar i svensk ägo med svensk 
hästhållning till Sveriges bästa ryttare Peder Fredricson. Vi är många som älskar Thelma, så 
Peder kan räkna med att hans stora fanclub kommer att utökas, när de sedan kommer ut på 
tävlingar. 

Seminen gick bra ifjol. Casanova passerade 100 sto även 2020. Hans första kull gick 
3-årstesten. I Tingsryd var såväl segraren Zita Hästak och 2,3 och 4:an en Casanovahäst. 
När 2020 års tävlingssäsong avslutades var Xtra Hästak Sveriges högts rankade 5-åring. 

York Hästak 
1440
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Bland 6-åringarna intog Kannando 7:e och Viking Hästak 10:e plats och som över-
lägset högst rankade 7-åring i Sverige Casanova Hästak. Som om inte det var nog så 
avslutade Thelma Hästak med att bli Sveriges högst rankade 8-åring. Stort Grattis fam. 
Svitzer som köpt Xtra, Astrid Ohlin som köpt Thelma. 
 
2021 inleder vi året med att sälja fina stoet Vilja Hästak till Lena Nyström, som ska göra 
henne till en fälttävlanshäst, så nu får vi ännu en gren att följa. Ni börjar bli många  som rider 
på en HÄSTAK häst och ni ska veta att vi är era ständiga supportrar! Vi gläds åt alla era fram-
gångar, stora som små. Inte bara Triton Hästaks placering i 150 med Alexander Zetterman, 
utan också en fin runda på hemmaplan. 
 
Vår plan var att sluta med seminen i år och att i stället satsa mer på utbildning och tävling på 
våra uppfödningar. Men så kom det stora förändringar in i bilden: André valde att gå vidare 
och vi fick två nya godkända hingstar. Så vi fick tänka om. Vi älskar ju våra hingstar och att 
sedan få en Bruksprovsvinnare förändrade allt. Vi har varit nära flera gånger men aldrig fått 
den där segraren. Så i år slog det in. Zezar Hästak blev bruksprovsvinnare i hoppning! 
Vi visste att vi hade en riktigt fin hingst men allt ska stämma hela vägen. Det stärker Casa-
nova som fadershingst ännu mer med en Bruksprovsvinnare från sin första årgång och flera 
hoppdiplom och dubbeldiplom på 3-åringar förra året. Att få York Hästak godkänd, blev 
ytterligare en framgång för oss. Denna fina Dirco son med SM vinnaren från 2020 Thelma 
Hästak som mor. York charmade verkligen testryttarna och vi kan stolta citera Emma Emanu-
elssons kritik ”Man blir glad av att rida York”. 
Vi har funnit den där hästkillen vi sökt efter ett bra tag, som kan hjälpa till med semin och 
inridningen av unghästarna och han heter Albin Alf. Han är väldigt behjälplig för oss. Med sig 
har han sin hingst Rollcat.  Till sin hjälp har han Frida och Lisa. Andrés tjänst är inte tillsatt än. 
För alla våra framgångar under 2020 tilldelades vi Gröna näringens pris i Tingsryds kommun, 
utdelat av LRF. Ett pris vi blev mycket glada över. Nu tar vi nya tag. Ett nytt år med nya ston 
och stoägare står framför oss.
 
Vi på HÄSTAK vill önska alla stoägare välkomna till en ny betäckningssäsong! 
Stuteriets personal är redo att ta emot er och era ston. 

Vänliga hälsningar och varmt välkomna! 
Christina och Anders Kjellson med personal

Kannando, Breeders 2020
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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. Han blev Sveriges högst be-
dömda hopphäst vid 3-årstesten med 9,5 – 9,5 i hoppning. Samma poäng fick han också 
vid ridprovet 9,5 – 9,5. Casanova har en förädlingsgrad på 47,6%. Under hösten 2016 
gjorde han 35-dagarsprov i Danmark och premierades i Herning  med det mycket fina 
omdömet: ”Ska man avancera i sin hopphästavel, så ska man använda Casanova. Då 
får man hans fantastiska fram- bakbensteknik, scoop, mod men samtidigt försiktighet, 
en fin reglerbargalopp.”
2018 var Casanova  Sveriges mest använda hingst med  hela 227 sto och 91% dräktiga.
2019 var han 3:a i Falsterbo 6-årschampionat, 2:a i Youngsters, uttagen till Zangershide 
och gjorde där tre fina rundor och placerade sig på 13:e plats i B-finalen bland de153 
startande. Han avslutade sedan året med att bli 2:a i Breeders hingstklass. 
2020 kvalade han till Gothenburg Horse Show 7-årsklass, där han placerade sig i alla tre 
internationella klasserna. Hans första årgång gick 3-årstesten med mycket fina resultat. 
Med några segrare i regionerna och flera med dubbeldiplom. Han nedärver verkligen 
sina bakben, scoop. Till det ett mycket socialt och trevligt temperament. Han avslutade 
året med att vinna 7-årschampionatet på Breeders och blev överlägset den högst ran-
kade 7-åringen i Sverige under hela året, med flera vinster i 140-klasser. 2021 visas so-
nen Zezar Hästak i sin första årskull på bruksprovet och slutar som Bruksprovssegrare. 
I Facebookgruppen Avkommor efter Casanova har 540 medlemmar passerat.
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Fadern Cosmeo godkändes i Holstein med 9 i karaktären i hoppning. Han var premie-
hingst 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 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, 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 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
166 cm



CASANOVA
HÄSTAK

Cosmeo  Contender  Calypso II
 Edda  Caletto I
 Diamant de Semilly  Le Tot de Semilly
 Queen  Quidam de Revel
 Casall  Caretino
 Lady Mobilcom  Concerto II
 Cortus  Cantus
 Calma de Rouhet  Alme Z

Diana

Cabachon

Falma Hästak

UTOPIA
HÄSTAK

*2017
163 cm

ZEZAR HÄSTAK
BRUKSPROVSVINNARE I HOPPNING 2021
Han har ett underbart temperament. Är arbetsvil-
lig med hög ridbarhet och trevliga gångarter. Hans 
hoppning har det man efterfrågar: Stor spänst, ka-
pacitet, uppmärksamhet, mod och självförtroende 
samt försiktighet. Det bästa blod man kan få fram 
på den moderna hopphästen, här saknas inget. 
Modern Utopia är ett mycket vackert selektions-
sto som fick Zezar som 4-åring. I botten ligger 
stoet Calma de Rouhet; ett franskt sto e. Alme Z 
- Narcos II som ropades in som 3-åring på anrika 
Fences Auction i Frankrike. Hos oss fick hon dot-
tern Falma Hästak, som lämnat framgångsrika 
avkommor upp till svår klass. Flera har gått på ex-
port, som t ex Perfekt Hästak med 53 p som hopp- 
och 50 p som gångartstalang, med segrar i flera 
Huntingklasser i USA. I Sverige tävlas nu bl a Ulla 
Bella Hästak, 2:a Breeders 6 år, plac. 140 som 
7-åring och Xtra Hästak 3.a i Falsterbo 5-års 2020. 

Zezar Hästak är en hingst som: Hoppar med god balans, framåtbjudning, ryggverkan och ben-
teknik.  Har en snabb reaktionsförmåga. Uppmärksam och samarbetsvillig.
Teknik & förmåga 9, Temp / utv 9,0, testryttare 9,0 - 8,0
Testryttare Emma Emanuelsson: En häst med mycket nerv, väldigt försiktig. Trots sin storlek väldigt 
stor galopp och bra balans, Mycket kapacitet, bra ridbarhet. Elastisk.
AVNs utlåtande: Kan användas till de flesta ston för att förbättra typ, bäringhet och elasticitet i 
galoppen, inställning, balans, ryggverkan, benteknik, reaktionsförmåga, atletiskt scope och hinder-
uppfattningsförmåga i hoppning samt känslighet och ridbarhet.

Fadern Casanova Hästak var 2020 Sveriges högst listade 7-åriga hopphäst. Vinnare av SWB 
Stallion Trophy. Zezar är från hans första årgång och då producerades en Bruksprovsvinnare!. Mer 
om Casanova och hans stam läser du på hans sidor.
Morfadern Cabachon Elitpremierad och blev i år utnämnd till Årets utmanarhingst. Han har tävlat 
upp till Int. 160. Lämnat svårklasshingstarna Triton Hästak och Crusader Ice. 
Cortus Vann 140 som 7-åring och 150 som 9-åring, 2:a i SM, 5:a i NM och plac. Int.160. 
Alme Z  Hingsten som själv hoppade 160 och lämnade toppförärvare. 2 världsmästare och 3 
olympiska hästar; Galoubet, I Love You (Vinnare världscupen 2 gånger) Jalisco B. Alme Z  finner 
du tre gånger i Zezar Hästak, som far till Quidam de Revel (på Casanovas sida), som morfars far 
till Cortus och som mormors far (på Utopias sida).
Narcos II Tillsammans med Eric Navet gjorde han en superkarriär, vann 178 och tog 567 plac. med 
en vinstsumma på hela 2 420 646 franc. Han hade ett höjdhoppningsrekord på 2,25.

Foto: Pernilla Hägg



DIRCO
HÄSTAK

Irco Mena  Irco Marco  Irco Polo
 Ballymena Park  Menelek xx

 Caracas  Jovial
 Tanja (77)  Rote Boldt
 Heartbreaker  Nimmerdor
 Elly  Ramiro Z
 Comes van de Heffinck  Corrado I
 Vidette of the Hermitage  Darco

Castanja

Heartbeat

Hermine

THELMA 
HÄSTAK

*2016
167 cm

YORK HÄSTAK 1440
York Hästak Godkänd i SWB 2021. Han charmade testryttarna riktigt! 
Testryttare Emma Emanuelsson: En väldigt fin häst, med mycket 
förmåga. Vill vara försiktig, ett bra avstamp. En häst man blir glad 
av att rida.

SWB AVNs: Hoppar med god rytm, balans och bakbenteknik. Har en 
jämn framåtbjudning. Uppmärksam, samarbetsvillig och sansad. Hopp- 
ning 8,3 Teknik & förmåga 8, Temp / utv 8,0 Testryttare 9,0 – 9,0 ”York 
Hästak kan användas för hoppavel till de flesta typer av ston, med 
fördel till ston med lite längre linjer. Han kan tillföra bärighet, elasticitet 
och rörlighet i galopp, balans, avstamp, försiktighet och bakbenstek-
nik i hoppningen, samt ridbarhet”.

York representerar Irco Marcos hingstlinje som kännetecknas av 
att producera hopphästar i toppen, hållbara hästar och avkommor 
med bra temperament. 

Fadern Dirco Hästak vann Rikskvalitetstävlan 2000 i hoppning. Detta följdes av en fantastisk 
unghästkarriär som tog honom fram till plac. i Int.150. Irco Mena och Irco Marco plac. i Int. GP.
Dircos mor Castanja Elitpremierad har visat sig nedärva god hoppförmåga på sina avkommor. 
Caracas tävlades i svår hoppning och dressyr, Jovial, med över 20 avkommor i svår klass. Bl a 
brons i OS 1977 med Sarajevo och Ajax.

York Hästaks  mor Thelma har ett hoppindex på 156.12:e plac. av alla sto i Sverige och det 
innan York blev godkänd! 2020  vann Thelma Hästak SM Youngrider med André Brandt, som 
3-åring vann hon 3-årstesten med 10 – 10 53,5p och blev Sveriges högst bedömda. Som 4-åring 
fick hon York, gick UnghästVM som 5,6 & 7-åring, i topp alla årgångar och som yngsta häst, 
8-åring, vinner hon SM. 

Morfadern Heartbeat, 20 år i år, tävlad upp till 150, har betytt mycket för svensk hoppavel. Hans 
far Heartbreaker ”KWPN Horse of the Year”, gick själv 160 och har betytt mycket för internatio-
nell hoppavel av högsta klass.  
Mormor Hermine, Elitpremierad. De tre första avkommor fick 5 diplom, godkända hingsten Utrillo 
Hästak 1386, Selma och Thelma Hästak. Comes van de Heffinck såldes till USA.
Corrado I och Darco – båda var på sin tid en av världens bästa hopphästar. 
På stosidan i botten ligger stoet Rosie van de Hermitage (mor till Vidette van de Hermitage) 
e.Voltaire. Rosie var en mycket framgångsrik hopphäst i 160 och reds av Michel Robert. Till-
sammans med Kannan räknas hon som en av Voltaires främsta avkommor. Morfar är Quito de 
Baussy tävlad plac OS, EM, VM e. Jalisco B, plac. Int. GP med Almé Z, tävlad 160 som far.
Med en hingstlinje av toppklass och till det en stostam av absoluta topp-toppklass kommer York 
säkert lämna stora spår efter sig i avelsboxen!

Foto: Pernilla Hägg







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 när vi köp-
te honom och gjorde sedan ett 14-dagarsprov i 
Tørring, Danmark med mycket bra resultat och 
slutade som 2:a bästa hopphingst i provet. Un-
der hösten gjorde han sedan ett 35-dagars prov 
i Danmark. 

2018 godkändes han i SWB och slutgodkändes i 
DV Herning, Danmark. Han är en av de få hopp-
hingstar som tilldelats en 9:a på typen.
Exteriör: Flott högställd, långlinjerad hingst av myck- 
et god typ. Med en särdeles stor kapacitet och 
fantastisk hoppteknik och hinderkänsla, snabb reaktionsförmåga, spänst, energi och bra 
galopp är fina lovord han fått. Hopparvilligt och smidig med god frambensteknik i hoppning. 
Galoppen välbalanserad, rytmisk med god bärighet.

2018 gick han också Breeders och placerade sig. 

2019 blev han 4:a i Gothenburg Horse Show 5-års championat i Scandinavium. Han gick 
även Falsterbo och Unghäst-VM i Zangershide med fina resultat. Han placerade sig därefter 
i Breeders hingstklass och blev uttagen till Gothenburg Horse Show. 

2020 började han året med att debutera i 130 på Elittävlingarna i Helsingborg och hoppade 
felfritt. I Gothenburg Horse Shows 6-årsklass slutade han 5:a efter två felfria rundor med 
omhoppning. Han avslutade sedan året med Breeders och är en av de två av alla startande 
som var felfri rakt igenom. Han vinner dessutom Stallion Trophy för 6-åringar. 
 
Det är en hingst med stor kapacitet, fin ridbarhet och ett fantastiskt temperament. Hans 
första fölårgång visar mycket fin typ och galopp. Och vi tror väldigt mycket på vår fina hög-
ställda Kannan hingst. Både som tävlingshäst men också som avelshingst har han mycket 
han kan tillföra i hoppaveln. 

KANNAN
Voltaire  Furioso II  Furioso xx

 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



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 Mäster-
skapet. Det efterföljdes av segrar i nationscuper och som vinnare av Franska Mästerskapet. 

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 vi-
sade 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: Kim C Lundin 



VIKING HÄSTAK 1401 (77)
2020 års Vinnare av Gothenburg Horse Shows 6-års-
championat! Viking har gått i Topp sedan han började sin 
tävlingskarriär. Vinnare av 4-års kvalitetstävlan. Vinnare av 
kvalet till Falsterbo på Grevlunda. Vinnare av 4-årschampio-
natet 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. 2019 blev han 3:a i Gothenburg 
Horse Shows 5-årschampionat, 6:a i Youngsters och gjorde 
mycket väl ifrån sig vid unghästVM i Zangersheide där han 
var felfri ena dagen och 1 pet andra dagen. Han avslutade 
säsongen med en 4:e placering i Breeders.
Viking Hästak gjorde ett 35-dagarsprov i Danmark. Han blev 
Bästa 4 år och äldre hopphingst i provet. Godkändes i SWB 
2019.
Det är med stolthet vi presenterar vår Heartbeathingst Vi-
king! Han är mycket komplett som hingst tycker vi. Han 
har en fin hoppning, visar spänst och kapacitet, och har en 
mycket hög ridbarhet, till det ett underbart temperament. Vi 

instämmer med SWB: ”Viking 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 övertygande 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  unghäst-
VM 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 in-
ternationella 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 
placering och felfri runda i första kvalet, placerad i 140-klasser.

HEARTBEAT
Heartbreaker  Nimmedor  Farn

 Bacarole  Silvano
 Ramiro Z  Raimond
 Olfrieda  Pericles xx

 Cassini II  Capitol I
 Jomina  Cantus
 Fortus Hästak  Cortus
 Castanja  Caracas

Elly

Carmargue

Kajsa

ROSALI
HÄSTAK

*2014
171 cm



Viking är 3/4 bror till Pandora Hästak då båda har Heartbeat som far.

Som morfar har han vår favorithingst Carmargue, den fina Cassini – Cantus- 
sonen som såldes från Danmark till USA. Carmargue  kårades 2005 i Holstein och upp-
nådde 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 hingst- 
arna 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 junior-
er. 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 hop-
pade 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 känne-
tecknas 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 hingst-
en Dirco Hästak 1005.

Foto: Yvonne Karlsson
Foto: Kim C Lundin 



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. 

KVALITETSPROTEIN OCH FIBRER

KRAFFT GROOV
ETT SÄTT ATT PROTEINSÄKRA 
FODERSTATEN 



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. Väl-
formad 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 
8,5-9,5=9. Gångarter 8,8,7,8, testryttarna 
gångarter 8,8,8. 
XTop charmade domarna från första stund 
och belönades med en 9:a på temperamen-
tet. Även gångartsryttaren imponerades av 
hans ridbarhet. När hopptestryttarna sedan 
sa: ”Hade jag haft ett sto hade jag valt XTop! 
Sådan balans, så väldigt hög ridbarhet, vill 
bara göra rätt och endast 4 år.” Markdomar-
en 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. Represente-
rat Tyskland i nationshoppningar, Tyska mästerskapet och Bundeschampionatet. Läm-
nat 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 Bun-
deschampionatet, deltagit i EM i hoppning. Lämnat 50 godkända söner, 3 Bundescham-
pionatsegrare. 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 hel-
syskonen Emmeli P, Emerson P, Empire P placerade i FEI dressyr. Power Boy elitpre-
mierad, 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 ätt-
lingar till Power Boy.

TOP NORDPOL
Nantano  Nante I

 Komtesse
 Durello
 Tamara
 Downland Folklore
 Sheila
 Burton Starlight
 Merrie Marida

Dirty Diana

Power Boy

Emma II
EMMELI P

*2015
139 cm
Ridponny

Foto: Yvonne KarlssonTestryttare Barbro Wiengren

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. 
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UTRILLO HÄSTAK 1386
Prestationsblod – Darco gener – Stor Ka-
pacitet – Fantastiskt Temperament = Utrillo. 
Dubbeldiplom som 3-åring. Hoppdiplom 
och segrare i hoppning vid kvalitet Tings-
ryd som 4-åring. Gjorde ett 35-dagarsprov 
i Danmark på hela 834 poäng. Godkändes 
i SWB 2018. 
Avlad på Sveriges Yngsta Elitsto Hermine 
med toppstam från Ludo Philippaerts. 
Modern Hermines första avkomma Selma 
Hästak Dpl. Plac Falsterbo, gått unghästVM 
som 5 & 6-åring. Som 5-åring rankades 1:a 
av alla hopphästar i Sverige. Helsystern 

Thelma Hästak Sveriges högst bedömda 3-åring 2015 med 10 – 10 i hoppning. Toppla-
cerad genom alla årgångstävlingar, UnghästVM som 5, 6 och 7-åring med felfria rundor. 
Vann YR SM 2020. 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. 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 premiehingst i Holstein. Såldes till Danmark för en väldigt stor 
summa pengar. Han blev även där premiehingst. Har visat sig vara en av nutidens bästa 
hingstar i hoppaveln i Danmark. 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 hopp-
hästar och levererade hopphästar av världsklass. 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.
Utrillo står säsongen 2021 på Gotland Stall Etell och på transportsemin.
Lena Martell, Stånga Österlings 322, 623 60 Stånga, tel 070-667 29 55.

CARMARGUE
Cassini II  Capitol I  Capitano

 Wisma  Caletto II
 Cantus  Caletto I
 M-Romina  Romeo
 Corrado I  Cor de la Bryere
 Costa F  Athlet Z
 Darco  Lugano van la Roche
 Rosie van de Hermitage  Voltaire

Jomina

Comes van de
Heffinck

Vidette van de 
Hermitage

HERMINE

*2013
169 cm

Foto: Anna Johannesson



ROLLCAT (SWB) 9524
Rollcat imponerade på sitt 
bruksprov som 4-åring 2021 
och det officiella omdömet 
från AVN löd: ”Hoppar med 
god framåtbjudning, rygg-
verkan och frambensteknik. 
Väldigt uppmärksam, foku-
serad och med gott förtro-
ende”. Emma Emanuels-
son: ”Känns att det är en 
häst med mycket kapacitet. 
Väldigt försiktig, vill göra 
sitt bästa, bjuder framåt, 
väldigt bra hinderuppfatt-
ningsförmåga.” Vid SWB 
Malmöhus 3-årstest 2020 
var Rollcat högst bedömda 
hingst med 50 p och diplom. 

Fadern Copycat 1322 tävlas internationellt 1.35 av Stephanie Holmén. Hans härstam-
ning är minst sagt spännande med fadern Come il Faut efter Cornet Obolensky och 
Ratina Z – världens bästa hoppsto genom tiderna! 

Modern Caro´ll (58) SWB har hoppdiplom i kvalitetstävlan, 10-10 i hoppning och 9,53 
totalt och därmed högst bedömd i Sverige. Två av hennes avkommor har fått hoppdi-
plom. 

Mormodern Kastanjett är A-premierad och har två avkommor med diplom. Helsystern 
Harmonica är mormor till Fine (SWB) int. 1.65 hoppning med David Meech, bl a VM i 
Tryon. 

Mormorsmor Harmonie är A-premierad och har sju avkommor som fått diplom, två har 
placeringar i Msv hoppning.

Rollcat är en mycket trevlig individ som nu matchas med sikte på de årgångstävlingar 
som kan vara aktuella. Han är positiv till träning, lätt att hantera och kort sagt en riktig 
toppenhäst! Och så är han snygg också!    www.rollcat.se    info@rollcat.se

COPYCAT
Comme il Faut  Cornet Obolensky

 Ratina Z
 Wogenbrecher
 Pan Am
 Falstaff
 Indra
 Jasper
 Harmonie

Whoopy Goldberg

Troll

Kastanjett
CARO’LL

*2017
166 cm

Foto: Pernilla Hägg



Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88  
eller hitta din lokala säljare via agria.se

För en trygg
start

Med en bra försäkring kan du fokusera på det viktigaste av allt - att se
framemot en härlig föltid. Vår Foster- & fölförsäkring ger dig maximalt
försäkringsskydd för ditt ofödda föl och för fölets första tid. Teckna
försäkringen senast 30 dagar innan fölning för en trygg uppväxt.

För dig som
väntar föl



Språngavgifter år 2021

Casanova, Dirco, Kannando, Utrillo, Viking, York, Zezar & XTop  
tjänstgör via transportsperma och direktsemin hos HÄSTAK

CASANOVA HÄSTAK
Språngavg. 3 000:- + Dr. avg. 90 dgr 10 000:-       

KANNANDO, VIKING, YORK, ZEZAR HÄSTAK
Språngavg.  3 000:- + Dr. avg. 90 dgr 7 000:-       

XTOP HÄSTAK RP 192 
Språngavgift 3 000:- + Dr. avg. 90 dagar 3 500:-

Vi lämnar 2 000:- rabatt till sto placerade i 150. 
1 000:- rabatt till Elitsto, Dipl sto med 9 i hoppning

UTRILLO HÄSTAK 
Språngavg. 3 000:- + Dr. avg. 90dgr 6 000:- 
Ponnysto 3 000 + 3 500:- 
Utrillo verkar på Stall Etell Gotland 
Lena Martell 070-667 29 55

Fraktkostnad 750:-/ skick med MHAB. 
På de hos Hästak stationerade hingstar 900:-/ 
skick flyg Arlanda, Östersund m.m  
Det går också att själv hämta semin på HÄSTAK 100:-. 
För TAI deb. en Samling-Packningkostnad en gång/säsong 650:-.

HÄSTAKS Stationsersättning 1 000:-. Seminavgift 2 300:-. I priset ingår alla veterinär-
kontroller och semineringar under säsongen. 

Moms och ev. frakt tillkommer på samtliga priser. 

YORK HÄSTAK 1440

HÄSTAK är ombud för 
Katrinelunds hingstar 

från Danmark 

www.katrinelund.dk       

Foto: Pernilla Hägg

Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.

Vill du veta mer? Ring 0775-88 88 88  
eller hitta din lokala säljare via agria.se

För en trygg
start

Med en bra försäkring kan du fokusera på det viktigaste av allt - att se
framemot en härlig föltid. Vår Foster- & fölförsäkring ger dig maximalt
försäkringsskydd för ditt ofödda föl och för fölets första tid. Teckna
försäkringen senast 30 dagar innan fölning för en trygg uppväxt.

För dig som
väntar föl
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Välkommen till HÄSTAK!
Tävlings - Handelsstall - Hingsstation & Stuteri

Foto: Kim C Lundin 

Thelma Hästak är mor till York Hästak 1440.


