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2022 blir ett 
spännande år!
Vi vill se och ser ljuset och vågar 
planera vår hingstvisning hemma 
på HÄSTAK söndag 1 maj kl 14. 
Vi hoppas att många kommer för 
att se våra hingstar och avkommor 
efter dem. 
Efter att 2021 utsetts av SWB till 
Årets Uppfödare och fått LRF:s pris 
för Årets Gröna Företag i Tingsryds 
kommun är det lätt att jobba några 
år till. 
Eftersom Casanova Hästak blev 
såld till familjen Mytilineou avslu-
tades hans karriär lite tidigare. 
Nu följer vi med spänning duktiga 
dottern Ioli som tagit över för att ta 
Casanova ut på de stora tävling-
arna. Själva tror vi att hans fina 
son, Zezar Hästak Bruksprovsvin-
nare 2021, kan fylla han tomrum. 
Med Cabachon som morfar och 
med den fina franska stostammen 
Almé Z -Narcos II fattas inte mycket 
i den kompletta hoppstammen. 
Dirco, som vi fick ta bort på grund av ålderskrämpor, får en fin ersättare i godkända 
sonen York Hästak, som har det fantastiska stoet Thelma Hästak som mor.
Det var en bra semineringssäsong förra året mycket tack vare vår duktiga veterinär 
Caroline Linderholt, som även fortsätter i år. Albin Alf blev också till stor hjälp för oss. 
I år har vi skickat Albin på seminutbildning, vilket gör att vi får ytterligare en seminör 
på HÄSTAK.
Med våra 5 hingstar Zezar, York, Viking, Kannando och XTOP, känner vi att vi kan 
erbjuda hingstar med ”blod i tiden och för framtiden”. Hingstar ni kommer att kunna 
följa i sporten. 
Kannando har fortsatt utvecklas och står sig väl i sin årgång. Med sin nya ryttare 
Fanny Kallmyr placerade han sig 5:a på Elmia, 3:a i Breeders och vann Stallion 
Trophy 7-årschampionat. 2022 ser lovande ut och Kannando har redan placerat sig 
i 135. 
Viking började året med att vinna 135. Zezar har växt och utvecklats mycket bra. Han 
har i sin debut hoppat felfritt i 120. York har redan i februari debuterat i 130 med felfri 
runda. 
Nu siktar vi på Falsterbo och Unghäst-VM med Zezar och York! Och vi hoppas att de 
får sällskap av lite fler uppfödningar till Falsterbo, Breeders och Elmia. För Viking och 
Kannando väntar fler 140-klasser och debut i 145. 
Vi på HÄSTAK vill önska alla stoägare välkomna till en ny betäckningssäsong! 
Stuteriets personal är redo att ta emot er och era sto.

Vänliga hälsningar och varmt välkomna!
Christina och Anders Kjellson med personal
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BRUKSPROVSVINNARE I HOPPNING 2021 
Zezar är en produkt av Hästaks hästar i 3 generationer. 
Han har ett underbart temperament. Är arbetsvillig med hög ridbarhet och trevliga 
gångarter. Hans hoppning har det man efterfrågar: Stor spänst, kapacitet, upp-
märksamhet, 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 selektionssto som fick Zezar som 4-åring. 
I botten ligger stoet Calma de Rouhet; ett franskt sto e. Alme Z - Narcos II som 
ropades in för stora pengar som 3-åring på anrika Fences Auction i Frankrike. 
Hos oss fick hon dottern Falma Hästak, som lämnat framgångsrika avkommor 
upp till svår klass. Flera har gått på export, 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 placerad 3:a i Falsterbo som 5-åring 2020. 
Zezar Hästak är en hingst som: Hoppar med god balans, framåtbjudning, 
ryggverkan och benteknik.  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. 

ZEZAR 1436

Foto: Pernilla Hägg



AVNs utlåtande: Kan användas till de flesta ston för att förbättra typ, bäringhet 
och elasticitet i galoppen, inställning, balans, ryggverkan, benteknik, reaktionsför-
måga, atletiskt scope och hinderuppfattningsförmåga i hoppning samt känslighet 
och ridbarhet.
Fadern Casanova Hästak var 2020 Sveriges högst listade 7-åriga hopphäst. 
Vinnare av SWB Stallion Trophy, placerad i alla tre internationella klasserna i 
Gothenburg Horse Show. Han har haft en fantastisk karriär som började efter att 
vi ropat in honom på DVH auktionen när han godkändes som blivande 3-åring. 
Han gick sedan 3-årstesten hos oss och blev Sveriges högst bedömda hopphäst 
med 9,5-9,5 i hoppning. Som 6-åring var han 3:a i Falsterbo, 2:a i Youngster och 
placerad i Unghäst-VM. 2021 såldes han till den grekiska familjen Mytilineou där 
nu den duktiga dottern Ioli tagit över. Hon tror mycket på Casanova och har flera 
gånger uttalat att hon tror han går hela vägen. Zezar är från Casanovas första 
årgång och då producerades en Bruksprovsvinnare!
 
Morfadern Cabachon Elitpremierad och blev 2020 utnämnd till Årets utma-
narhingst. Han har tävlat upp till Int. 160. Lämnat de båda internationella GP-
hingstarna 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 place-
rad i Internationellt 160. Cortus har ett fantastiskt temperament som han mycket 
starkt nedärvde förutom sin hoppning, fina ridbarhet och guldkantade härstamning 
Cantus – Ahorn Z – Capitol I. Man blir aldrig missnöjd med en Cortus avkomma, 
har vi ofta fått höra. 
 
Alme Z  Hingsten som själv hoppade 160 och lämnade toppförärvare. 2 världs-
mästare 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 Qui-
dam 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 höjd-
hoppningsrekord på 2,25.

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
165 cm



Började 2022 med att redan i februari månad vara felfri i sin debut i 130. Han visar 
mycket hoppning i sig så vi siktar på Falsterbo, Unghäst VM och Breeders.   
York Hästak Godkänd i SWB 2021. Han charmade testryttarna riktigt.   
Kritiken från Emma Emanuelsson löd: ”En häst med mycket förmåga, vill vara för-
siktig. En väldigt fin häst, ett bra avstamp. En häst man bli glad av att rida. ” 

SWB AVNs  York Hästak: ”Hoppar med god rytm, balans och bakbenteknik. Har 
en jämn framåtbjudning. Uppmärksam, samarbetsvillig och sansad. Hoppning 8,3 
Teknik & förmåga 8, Temperament och utvecklingsbarhet 8,0 Ridbarhet 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 rörlig-
het i galopp, balans, avstamp, försiktighet och bakbensteknik i hoppningen, samt 
ridbarhet. ” 
  
York representerar Irco Marcos hingstlinje som kännetecknas av att producera 
hopphästar i toppen, hållbara hästar och avkommor med bra temperament.  
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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

Fadern Dirco Hästak vann Rikskvalitetstävlan 2000 i hoppning. Detta följdes 
av en fantastisk unghästkarriär som tog han fram till placeringar i Internationell 
150. Irco Mena och också hans far Irco Marco placerade i Internationell GP.  
Dircos mor Castanja Elitpremierad har visat sig nedärva god hoppförmåga på 
sina avkommor. Caracas tävlades i svår hoppning och dressyr, Jovial – en av 
landets allsidigaste prestationsförvärvare över 20 avkommor i svår klass. Bl a 
brons i OS 1977 med Sarajevo och Ajax.  

York Hästaks  mor Thelma Hästak har ett hoppindexet på hela 156 vilket pla-
cerar henne på 7:e plats av alla sto i Sverige!  
2020 vann Thelma Hästak SM Youngrider med Andre Brandt. Thelmas kar-
riär började som 3-åring då hon vann 3-årstesten med 10 – 10 53,5p och blev 
Sveriges högst bedömda hopphäst. Som 4-åring fick hon själv York Hästak. Hon 
var snabbt ifatt sin årgång och gick Unghäst-VM som 5, 6 & 7-åring, i topp i alla 
årgångar och som yngsta häst 8-åring vinner hon SM 2020. Thelma såldes sedan 
till Astrid Ohlin och ståt nu i Peder Fredriksons stall på Grevlunda . 
Morfadern Heartbeat  Elitpremierad, tävlade själv upp till 150. Han har betytt 
mycket för svensk och dansk hoppavel. Hans far Heartbreaker ”KWPN Horse of 
the Year” gick själv 160 och har betytt mycket för internationell hoppavel av hög-
sta klass. Heartbeats morfar Ramiro Z  En av världens främsta inom avel och har 
bland annat lämnat superstoet Ratina Z som vunnit OS-guld två gånger.

Mormor Hermine Elitpremierad. De tre första avkommorna fick 5 diplom, god-
kända hingsten Utrillo Hästak 1386, Selma och Thelma Hästak.   
Comes van de Heffinck Tävlade upp till 145 såldes sedan till USA  
Corrado I och Darco båda var på sin tid några 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. Tillsammans med Kannan räknas hon som en av Voltaires 
främsta avkommor. Hennes morfar är   
Quito de Baussy tävlad plac OS, EM och VM e.Jalisco B Placerad  Internatio-
nell GP 160, vilket också hans far Almé Z gjort.  
 
Med en hingstlinje av toppklass och till det en stostam av absoluta topp-
toppklass kommer York säkert lämna stora spår efter sig i avelsboxen!  
 



2022 inleder Fanny Kullmyr och Viking med att vinna 135 och placera sig i 140. 
2021 var Viking i final i Falsterbo 7-års championat och slutade 9:a. 2020 års Vin-
nare av Gothenburg Horse Shows 6-årschampionat! Viking har gått i Topp sedan han 
började sin tävlingskarriär. Vinnare av 4-års kvalitetstävlan. Vinnare av kvalet till Fal-
sterbo på Grevlunda. Vinnare av 4-årschampionatet 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 hopp-
hingst i provet. Godkändes i SWB 2019.
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 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 supertempera-
ment! 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 

VIKING HÄSTAK 1401 (77)
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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

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 placerad i 140-klasser. Viking är 3/4 bror till Pandora Hästak. Samma stam 
som Viking har också vinnaren i 5-årschampionatet Elmia 2021 Yoga Hästak, som med 
Viktor Edvinsson inlett 2022 med att hoppa felfritt genom hela 6-årstouren i Lier Belgien 
och slutade 2:a i finalen. 
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.



KANNANDO HÄSTAK 1384 SWB DV
 
Ädel - Högställd - Flott - Försiktig - Stor Kapacitet 
Kannando är avlad till Internationell toppsport.  

Det är en hingst med stor kapacitet, fin ridbarhet 
och ett fantastiskt temperament. Avkommorna 
visar mycket fin typ, hoppning och galopp. Vi tror 
väldigt mycket på vår högställda Kannan hingst.
Både som tävlingshäst men också som avels-
hingst har han mycket han kan tillföra i hoppaveln. 
Han godkändes i Herning i mars 2017 när vi köpte
honom och gjorde sedan ett 14-dagarsprov i 
Tørring, Danmark med mycket bra resultat och 
slutade som 2:a bästa hopphingst i provet. 
Under 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 hopphingstar som tilldelats en 9:a på typen. 
Exteriör: Flott högställd, långlinjerad hingst av mycket god typ. Med en särdeles stor kapa-
citet 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.
Han gick 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 där-
efter 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 startan-
de som var felfri rakt igenom. Han vinner dessutom Stallion Trophy för 6-åringar. 

2021 vann han 135 i Växjö. Var 3:a i Breeders. Vann Stallion Trophy för andra året i rad. 
Kannando avslutade säsongen med att bli 5:a i 7-årschampionatet på Elmia.

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 

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



Mästerskapet. Det efterföljdes av segrar i nationscuper och som vinnare av Franska Mäs-
terskapet. 

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. God-
känd 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: Pernilla Hägg
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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. 

KVALITETSPROTEIN OCH FIBRER

KRAFFT GROOV
ETT SÄTT ATT PROTEINSÄKRA 
FODERSTATEN 



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 

ROLLCAT (SWB) 9524
Rollcat imponerade på sitt bruksprov som 
4-åring 2021 och det officiella omdömet från 
AVN löd: ”Hoppar med god framåtbjudning, 
ryggverkan och frambensteknik. 
Väldigt uppmärksam, fokuserad och med 
gott förtroende”. Emma Emanuelsson: 
”Känns att det är en häst med mycket 
kapacitet. Väldigt försiktig, vill göra sitt 
bästa, bjuder framåt, väldigt bra hinder-
uppfattningsförmåga.” Vid SWB Malmöhus 
3-årstest 2020 var Rollcat högst bedömda 
hingst med 50 p och diplom. 

Fadern Copycat 1322 tävlas framgångsrikt 
internationellt med placeringar i Svår hoppning.
Hans härstamning 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 
hoppdiplom. 

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: Kim C Lundin









HÄSTAK är ombud för 
Katrinelunds hingstar 

från Danmark 

www.katrinelund.dk       

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

KANNANDO HÄSTAK 
Språngavg. 3 000:- + Dr. 90 dgr 8 000:-

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

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

YORK HÄSTAK för ponnysto 
Språngavg. 3 000:- + Dr. 90 dgr 5 500:-

XTOP HÄSTAK RP 192 
Språngavg. 3 000:- + Dr. 90 dgr 4 000:-

Fraktkostnad 850:-/skick med MHAB. 
Flyg: faktiska kostnaden. 

För TAI deb. en samlings/packningskostnad 
en gång/säsong 650:-
 
HÄSTAKS stationsersättning 1 000:-. 
Seminavgift 2 300:-. 

Moms och ev. frakt tillkommer på samtliga priser. 

Språngavgifter år 2022

Foto: Sandra NordinFoto: Sandra Nordin
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Välkommen till HÄSTAK!
Tävlings - Handelsstall - Hingsstation & Stuteri

ZEZAR HÄSTAK 1436
e. Casanova Hästak - Cabachon - Cortus - Alme Z - Narcos II

Bruksprovsvinnare i hoppning 2021




