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Vem är jag?
• Tidig påverkan (arv & miljö)!

• Första hästen 1958, första travstoet 1963

• Uppfödare i 50 år. Fem bästa uppfödningarna:
 - Sanity 1.09,2a/10,3 mkr (Gr.I-vinnare)
 - Love Me Do 2,9 mkr (Svenskt TravOaks)
 - Pay Me Quick 2,4 mkr (V-rekordhållare, Prix de Luxembourg)
 - Angelo 2,0 mkr (Vårfavoriten, Kriterierevanschen)
 - Facing Facts 1,2 mkr (Tvåa i Derbystoet)

• Olika uppdrag i travet:
 - 1971-1991: Ledamot i Avelsföreningens styrelse
 - 1985-1991: V. ordf. i Avelsvärderingsnämnden
 - 1984- Ledamot i ST:s Avelsråd. Hjärtefråga: Avelsvärderingen
 - 2010: Avelsföreningens Guldnål, nominerad till ”Årets Uppfödarbragd”

• Grafisk formgivare/illustratör
 - Har producerat avelsmagasinet Hingst-Info  
  i 19 år (82 nr)
 - Har medverkat i ett 20-tal böcker som  
  illustratör/skribent
 - Avelskrönika varje månad i Travronden

10 Vi älskar trav

Det har flutit mycket vatten under bro-
arna sedan dess – och mycket blod i tra-
varnas ådror. I början av 40-talet hade
Bulwark just börjat sin fantastiska avels-
karriär. Hans exteriör i jämförelse med
en av vår tids bästa hästar – både på ba-
nan och i aveln – Muscle Hill, kan ge en
bra bild av vad som förändrats. 

Bulwark var absolut inget exteriört
skräckexempel, han var nog en ganska
typisk exponent för den tidens travare.
På Bulwarks tid var den svenska aveln
under uppbyggnad och mycket ”bro-
kig”. I den första stamboken från 1938,
som består av 431 ston, är 171 importera-
de från USA, många med bra härstam-
ning. Bara 120 var svenskfödda och där
fanns exempel på allt möjligt; ridhästar,
fullblod, finska kallblod och ”okänd
härstamning”– inte underligt om exte-
riören spretade åt olika håll!

Först skall sägas att aveln med travare
egentligen aldrig spikat en önskvärd
rastyp, ett exteriört avelsmål. Travaveln
har i första hand låtit prestationsförmå-
gan och funktionen styra utseendet. Tro-
ligen formades det engelska fullblodet
på samma sätt. ”Handsome is who hands-
ome does” och ”They run in all shapes” har
fungerat som ledord i utvecklingen av
fullblodet. Skulle vi ha sorterat bort ut-
märkta prestations hästar i travaveln av
exteriöra skäl, skulle vi inte stå där vi är
idag. 

I nutid har, i varje fall hos mig, en nå-
got oväntad – men mycket glädjande –
insikt vuxit fram: Genom just det starka
inflytandet från de bästa prestations -
hästarna, har exteriören blivit alltmer
vad vi kallar ”felfri/korrekt”! Hög presta-
tion kräver en effektiv aktion, som i sin

tur får hjälp av en funktionell exteriör.
Dagens travare är dessutom som regel
en mycket vacker häst av en typ som
börjar likna fullblodets! Precis som Sö-
ren Nordin förutspådde för ganska
länge sedan…

Går vi in på exteriöra detaljer hos våra
jämförelseobjekt, kan i princip adjekti-
vet ”kort” på Bulwark bytas mot ”lång”
hos Muscle Hill: halsen, bogen (byt ock-
så stupande till liggande), manken,
bröstet, överarmen, underarmen, kotor-
na, korset, knäleden/hasen och skanken.
Den långa underarmen och skanken hos
Muscle Hill ger automatiskt kortare ske-
nor. Hans hasar och framknän är
djupa/långa, Bulwarks är kortare,
speciellt hasen och till hans korta
kotor hör hovar med mycket höga
trakter. Muscle Hills långa kotor
påverkar hovvinkeln, och hovarna
liknar därmed fullblodets med
betydligt lägre trakter.

Under rasens utveck-
ling har några ”matado-
rer” fått speciellt stort
inflytande på exteriö-
ren. 

De två jag särskilt
vill lyfta fram är
Star’s Pride (född
1947) och Valley Victo-
ry (1986). Star’s Pride
och hans söner tillförde
en ”korrekt grundstom-
me”, där han framförallt

förbättrade inskeningarna markant. På
60- och 70-talet upplevde nog många att
de knipta skenorna under framknä och
has var ett riktigt gissel. 

Star’s Pride gav också – trots sin liten-
het – stor muskelvolym. Valley Victory
förändrade rasen genom att mestadels
förärva relativt långa, spänstiga kotor,
vilket gav en extra dimension åt rörelse-
mönstret. Aktionen/spänsten utveckla-
des extremt myck et med honom och han
präglade den varmblodiga travaren med
sin egen fullblodsliknande exteriör.

Vi kan se att både Nordamerika och
Sverige blodsmässigt går mot en alltmer
homogen travhäst. Den  ständigt ökande

inavelsgraden pekar på det, och det
påverkar det mesta: prestationsför-
mågan, aktionen, exteriören, med
mera – en likformighet på gott el-
ler ont? 

Genetisk variation och bredd i
avelsmaterialet har enligt
genetikerna stor betydel-

se för uppkomsten av
nya, ”oslagbara” kom-
binationer – de som
kan lyfta både avel
och sport. Är vi på väg
att missa det? Den
som lever får se. Eller
rättare: våra barn-
barn får se.

AVELSKRÖNIKA

”Fanns exempel på allt
möjligt – inte underligt

om exteriören spretade”

Exteriören ändras hela tiden

När min far på tidigt 40-tal besökte hingstpremieringarna i Malmö, var
åskådarleden täta när ardennerhingstarna visades. Nästan alla var exte-
riöra praktexemplar, kännarna pekade och kommenterade. 

Efter dem var det varmblodstravarnas tur. 
Då – berättade pappa – vände hästkonnässörerna på klacken och gick.

De vände dem bokstavligen ryggen, eniga om att så skeva och exteriört
undermåliga hästar ville man inte ens titta på. 

Travarna var verkligen på hästarnas bakgård.

Kommentarer och synpunkter redaktionen@travronden.se

� Bulwark. Foto: KANAL75 � Muscle Hill. Foto: CLAES KÄRRSTRAND

– Staffan
Philipsson 
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Avelsframsteget - Större än i någon annan ras
Generationsintervallen - Kortare
Prestationsförmågan - Stark ökning/snabbare, tidigare
Inavelsgraden - Ökar
Skillnad bäst/sämst - Minskar
Avelsvärderingen - Friare, mer informativ
Exteriören - Starkt förändrad (-bättrad)
Aktionen - Starkt förändrad (-bättrad)
Matadorerna - Starka dominanter/avelsförbättrare
Franskt blod - Lyckade korsningseffekter, genetisk variation
Info/hjälpmedel i aveln - Stort utbud
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Årligt avelsframsteg

Stort årligt framsteg

Litet årligt framsteg

Generationsintervall

Avelsframsteg per generation}

}

Starkast avelsframsteg av alla raser!
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Arvbarhet

Arvbarhet
(1998) (2009)
0.16 0.18
0.33 0.35
0.36 0.44
0.23 0.39
0.32 0.38
0.31 0.40

Prestationsmått Arvbarhet
 (1985) (1998) (2009)
Antal starter 0.10 0.16 0.18
Placering 1-3 0.23 0.33 0.35
Prissumma 0.24 0.36 0.44
Prissumma/start 0.18 0.23 0.39
Rekord 0.22 0.32 0.38
Startfrekvens 0.22 0.31 0.40
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Index som verktyg i avelsarbetet

• Mycket skarpt verktyg
  - som mått på en hel population
  - vid avkommebedömning av hingstar 
   med många avkommor
•  Skarpt verktyg
  - redan vid 20-talet avkommor
• Trubbigare för
  - hästar med få eller inga avkommor
  men:
   ingen annan metod kan ange 
   säkrare skattade avelsvärden
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Bästa förutsägelsen av en individs 
avelsvärde - i varje skede av livet

•  Vetenskaplig metod/jämförelsetal
•  Prestationsmått med tillräckligt höga arvbarhetstal
• Jämförelser inom samma årgång och kön
• Prestationer som 2- till 5-åring (se figur)
• Alla värden vägs efter släktskapsgrad
• Korrigerar för sto- resp. hingstkvalitet
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Index – i bildform

– 16 –

Tävlingskarriären:

Förärvningen:

Aktion:
Något flack, låg framaktion, som trots 
det är direkt och snabb. Linjegångare 
med stort, mäktigt driv i baksteget 
med typisk "Super Bowl-prägel" i en 
ganska hög hasrörelse. Super Arnie 
hade själv en utsökt teknik och förär-
ver sin egen aktion/teknik med 
mycket stor säkerhet.

Temperament:
Mycket gåvillig och framåt som 
tävlingshäst (vilket kommer 
från Arnie Almahurst) och 
egenskapen finns i olika grader 
hos avkommorna, ibland yttrar 
den sig som hetsighet. Super 
Arnie är en klok och positiv 
hingst, vilket i grunden de  
flesta avkommorna också är.

     uper Arnie visade tidigt stora anlag   
     och hans aktion imponerade. Han var 
framåt och gåvillig, och i juni vann han sina 
två första lopp. I augusti vann han Review 
Stakes på Springfield, Ohio. Tiden 1:56 3/5 
(1.12,5) var världsrekord/1000-metersbana!
 I augusti/september blev Super Arnie 
tvåa i Castleton Farm Trot (DuQuoin) och 
Walnut Hall Trot (Lexington). Han avsluta-
de 2-årssäsongen med segrar i försök/final 
av International Stallion Stakes på  
Lexington och Breeders' Crown-försök på  
Pompano. I BC-finalen felade Super Arnie 
direkt i starten (enda gången som 2-åring). 

Han travade nio gånger under 1:5� (1.13,�), 
vilket inte var alldeles vanligt av en 2-åring 
på den tiden, och tjänade 164.214 dollar.
 Super Arnie utnämndes till "Årets 2-åriga 
Travare" och i facktidningen Hoof Beats 
rankades han främst i deras "Experimental 
Rating". Under 3-årssäsongen fick Super 
Arnie problem med sina hovar. Men det 
började bra – i sina sex första starter  
segrade han i fem. I det sjätte loppet, Cur-
rier & Ives Trot, felade han direkt i starten 
och utgick. Han vann försök/final av Review 
Stakes på 1:55 resp. 1:54 1/5, det senare är 
även hans officiella rekord. Han vann för-

sök till World Trotting Derby, och blev tvåa 
i finalen efter Harmonious. Super Arnie 
fick stå över Hambletonian Stakes, man 
försökte kurera honom inför Kentucky 
Futurity och Breeders' Crown. Super Arnie 
blev tvåa i ett heat av Kentucky Futurity. 
Han gjorde ett försök i Breeders' Crown, 
men hovproblemen var honom nu över-
mäktiga. Totalt inbringade 3-årssäsongen 
22�.500 dollar. Super Arnie travade under 
1:55 (.1.11,6) inte mindre än fem gånger, 
varav tre som segrare. Så sent som 1��5 var 
det bara Mack Lobell och Napoletano som 
kunde visa liknande tidsnoteringar.

Super Arnie's fyra första årgångar (födda 
1��2-1��5) bestod varken av det antal föl 
eller den kvalitet på mödrarna (totalt 
sett) som anses vara en förutsättning för 
att lyckas i aveln. Antalet födda föl dessa 
år var 207, ett genomsnitt på 50 föl/år.
 Men trots det producerade Super Arnie 
i dessa kullar hästar som Krossed Out 
12,4a/5,8 mkr(StoChampionatet, SM, 
m.m.), Ride the Bullit *12,6a/2,6 mkr, 
Styltan 12,6a/3,� mkr, Igor Brick 
1.11,5a/5,7 mkr, vinnare av E3-final och 
BC-final, och numera intressant avels-
hingst, samt Sprintermästaren Beijing 
Boy 1.13,0a/2,� mkr. Plus miljonvinnare 
som Beauty Cab, Miss Najad och Superson...
 Därefter tog avelskarriären full fart! 
Från 1��5 och framåt har Super Arnie 
varit fulltecknad varje år – fjorton år i rad! 
I dessa kullar har Super Arnie producerat 
en lång rad topptravare, t.ex: Gigant Neo 
1.10,7a/20,3 mkr, Prix d'Amérique- 
vinnare och lovande avelshingst, Super 
Light 1.10,8a/11,0 mkr (även han med  
P. D'A.-meriter och avelsgodkänd), ett av 
Sveriges bästa ston de senaste åren, 
Camilla Highness *1.10,4a/�,0 mkr,  
äldre-stjärnan Acclaim 1.11,5a/4,8 mkr 
och årgångsstjärnan Dust All Over (4) 
*1.11,4a/3,3 mkr – vinnare av  Gr. I-loppen 
Sprintermästaren och Kungapokalen. 
 Super Arnie har erövrat avels- 
championatet de tre senaste åren, han 
vann hingstarnas V75-liga 2008 och han 
leder Breeders' Crown-statistiken totalt 
genom åren för fadershingstarna. Ingen 
annan amerikansk travarhingst har  
liknande framgångar i världens tuffaste 
lopp Prix d'Amérique. Med tanke på 
grundförutsättningarna är Super Arnie's 
resultat fantastiska. Det klarar bara en 
stark och unik avelsindivid!

10 vinstrikaste sönerna:
 1. Gigant Neo 10,7ak/20.254.374:- • 63 st: 32-8-3
    u. Clorita Lobell e. Speedy Crown
 2. Super Light 10,8ak/10.�62.111:- • 128 st: 35-1�-14
    u. Orient Broline e. Ogorek
 3. Igor Brick 11,0ak/�.772.2�6:- • 82 st: 22-1�-�
    u. Skippys Lady e. Yankee Bambino
 4. Acclaim 11,5ak/4.744.400:- • 74 st: 24-16-�
    u. Spinny Bell e. Larabello
 5. Cantare 12,3m/3.648.414:- • �3 st: 16-�-11
    u. Candide e. Oktan Sund
 6. Dexter Frontline 12,5ak/3.422.3�8:- • 75 st: 18-17-�
    u. Tina Glas e. Glasgow
 7. Ebbes Arnie L.J. 12,2ak/3.364.618:- • 57 st: 6-10-10
    u. Ebberöds Mac e. Mack The Knife
 8. Dust All Over *11,4ak/3.311.144:- • 26 st: 10-4-4
    u. Pinafore Miss e. Mystic Park
 �. Beijing Boy 13,0am/2.866.833:- • 88 st: 1�-12-14
    u. Tibia e. Tibur
 10. Ride The Bullit *12,6ak/2.6�3.26�:- •10� st: 18-11-14
    u. Lady Lavetta e. Vulcan

Antal söner över 3 milj. kr: 8 st
Antal söner över 1 milj. kr: 40 st
Antal söner över 500.000:- : 81 st

Avelsgodkända söner: Avelsgodkända söner: Beijing Boy, 
Dexter Frontline, Gigant Neo, Igor Brick, Super Light (5 st)

10 vinstrikaste döttrarna:
 1. Camilla Highness *10,4ak/8.�04.13�:- • 73st: 33-11-3
    u. Union Highness e. Pythagoras
 2. Krossed Out 12,4ak/6.024.125:- • 100 st: 32-16-11
    u. Seven of Diamonds e. Pershing
 3. Styltan 12,3ak/ 5.08�.700:- • 105 st: 34-24-12
    u. Lass Senata e. Count's Pride
 4. Volita du Ling 13,5ak/3.060.500:- • 42 st: 20-6-3
    u. Valinda e. Baltic Speed
 5. Millan Palema 12,1ak/2.252.�40:- • 68 st: 1�-15-10
    u. Pamela Pride e. Count's Pride
 6. Miss Pilaar 13,0ak/1.8�2.2�6:- • 36 st: 10-5-7
    u. Torinos Sweet L. e. Ata Star L.
 7. Luckpenny San  13,4am/1.86�.353:- • 5� st: 21-3-2
    u. Beverly San e. Tibur
 8. Patricia du Ling 12,�ak/1.840.875:- • 3� st: 7-8-8
    u. Precious du Ling e. Count's Pride
 �. Miss Najad 13,2ak/1.613.266:- • 84 st: 26-13-2
    u. Kaititzi e. V.I.P.
 10. Beauty Cab  13,8ak/1.455.605:- • 10� st: 13-10-18
    u. Watch For Beauty e. Count's Pride

Antal döttrar över 3 milj. kr: 4 st
Antal döttrar över 1 milj. kr: 20 st
Antal döttrar över 500.000:- : 42 st

Ålder Antal Segrar Seger Vinst- Auto-
 starter placeringar % summa rekord

2 år 14 6-3-3 43 1.04�.655:- *1.12,5
3 år 12 5-2-0 42 1.465.365:- *1.11,0

Totalt 26 11-5-3 42 2.515.020:- *1.11,0

S

Totalt:
Avelssäsonger:  18 (1��1-2008)
Antal reg. föl (3 år och äldre): 1.2�2
Antal startande avk.:  1.018
Startprocent:  78,8 %
Total prissumma:  312.317.306:-
Medeltal/startande:  306.7�5:-
Medeltal/start:  �.336:-
Segerprocent:  12,1 %
Placeringsprocent:  31,1 %

Gigant NeoGigant Neo

Super LightSuper Light Camilla HighnessCamilla Highness
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 5. Cantare 12,3m/3.648.414:- • �3 st: 16-�-11
    u. Candide e. Oktan Sund
 6. Dexter Frontline 12,5ak/3.422.3�8:- • 75 st: 18-17-�
    u. Tina Glas e. Glasgow
 7. Ebbes Arnie L.J. 12,2ak/3.364.618:- • 57 st: 6-10-10
    u. Ebberöds Mac e. Mack The Knife
 8. Dust All Over *11,4ak/3.311.144:- • 26 st: 10-4-4
    u. Pinafore Miss e. Mystic Park
 �. Beijing Boy 13,0am/2.866.833:- • 88 st: 1�-12-14
    u. Tibia e. Tibur
 10. Ride The Bullit *12,6ak/2.6�3.26�:- •10� st: 18-11-14
    u. Lady Lavetta e. Vulcan

Antal söner över 3 milj. kr: 8 st
Antal söner över 1 milj. kr: 40 st
Antal söner över 500.000:- : 81 st

Avelsgodkända söner: Avelsgodkända söner: Beijing Boy, 
Dexter Frontline, Gigant Neo, Igor Brick, Super Light (5 st)

10 vinstrikaste döttrarna:
 1. Camilla Highness *10,4ak/8.�04.13�:- • 73st: 33-11-3
    u. Union Highness e. Pythagoras
 2. Krossed Out 12,4ak/6.024.125:- • 100 st: 32-16-11
    u. Seven of Diamonds e. Pershing
 3. Styltan 12,3ak/ 5.08�.700:- • 105 st: 34-24-12
    u. Lass Senata e. Count's Pride
 4. Volita du Ling 13,5ak/3.060.500:- • 42 st: 20-6-3
    u. Valinda e. Baltic Speed
 5. Millan Palema 12,1ak/2.252.�40:- • 68 st: 1�-15-10
    u. Pamela Pride e. Count's Pride
 6. Miss Pilaar 13,0ak/1.8�2.2�6:- • 36 st: 10-5-7
    u. Torinos Sweet L. e. Ata Star L.
 7. Luckpenny San  13,4am/1.86�.353:- • 5� st: 21-3-2
    u. Beverly San e. Tibur
 8. Patricia du Ling 12,�ak/1.840.875:- • 3� st: 7-8-8
    u. Precious du Ling e. Count's Pride
 �. Miss Najad 13,2ak/1.613.266:- • 84 st: 26-13-2
    u. Kaititzi e. V.I.P.
 10. Beauty Cab  13,8ak/1.455.605:- • 10� st: 13-10-18
    u. Watch For Beauty e. Count's Pride

Antal döttrar över 3 milj. kr: 4 st
Antal döttrar över 1 milj. kr: 20 st
Antal döttrar över 500.000:- : 42 st

Ålder Antal Segrar Seger Vinst- Auto-
 starter placeringar % summa rekord

2 år 14 6-3-3 43 1.04�.655:- *1.12,5
3 år 12 5-2-0 42 1.465.365:- *1.11,0

Totalt 26 11-5-3 42 2.515.020:- *1.11,0

S

Totalt:
Avelssäsonger:  18 (1��1-2008)
Antal reg. föl (3 år och äldre): 1.2�2
Antal startande avk.:  1.018
Startprocent:  78,8 %
Total prissumma:  312.317.306:-
Medeltal/startande:  306.7�5:-
Medeltal/start:  �.336:-
Segerprocent:  12,1 %
Placeringsprocent:  31,1 %

Gigant NeoGigant Neo

Super LightSuper Light Camilla HighnessCamilla Highness

suPer Arnie – förärVningen

Bästa morfäder
Starka siffror för Speedy Crown och hans son Speedy Somolli – och dennes 
söner Spotlite Lobell och Baltic Speed. Count’s Pride (4 miljonvinnande 
ston!) och franskt blod (Tibur, Ata Star L, m.fl.) lyckosamt.

Söner i aveln
Igor Brick har fått chansen och fått fram en stjärna. Gigant Neo något under 
förväntat (B-premierad). Fem godkända söner.

Som morfader
Intressanta första resultat för Spotlite Lobell (Alltid V.G. och Annicka). 
Lovande resultat för Juliano Star (Bobtail och Jullan) och Jobie Tempest.

Super Arnie’s indexkurva:
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    10 vinstrikaste sönerna:
 1. Gigant Neo 10,7ak/20.254.374:- • 63 st: 32-8-3
   u. Clorita Lobell e. Speedy Crown
 2. Super Light 10,8ak/11.540.111:- • 142 st: 38-21-16
   u. Orient Broline e. Ogorek
 3. Igor Brick 11,0ak/9.772.296:- • 82 st: 22-19-9
   u. Skippys Lady e. Yankee Bambino
 4. Acclaim 11,5ak/7.210.900:- • 114 st: 34-23-12
   u. Spinny Bell e. Larabello
 5. Beanie M.M. 10,3ak/5.703.788:- • 59 st: 16-17-6
   u. Beverly San e. Tibur
 6. Noras Bean 11,7am/4.910.284:- • 37 st: 10-14-3
   u. Easy Bean e. Songcan
 7. Dust All Over 11,0ak/3.992.769:- • 53 st: 13-8-6
   u. Pinafore Miss e. Mystic Park
 8. Cantare 12,3m/3.648.414:- • 93 st: 16-9-11
   u. Candide e. Oktan Sund
 9. Dexter Frontline 12,5ak/3.422.398:- • 75 st: 18-17-9
   u. Tina Glas e. Glasgow
 10. Ebbes Arnie L.J. 12,2ak/3.364.618:- • 57 st: 6-10-10
   u. Ebberöds Mac e. Mack The Knife

Antal söner över 3 milj. kr: 12
Antal söner över 1 milj. kr: 45
Antal söner över 500.000:- : 98

Avelsgodkända söner: Beijing Boy, Dexter Frontline, 
Gigant Neo, Igor Brick, Super Light (5 st)

10 vinstrikaste döttrarna:
 1. Camilla Highness *10,4ak/10.536.588:- • 87 st: 36-13-5
   u. Union Highness e. Pythagoras
 2. Krossed Out 12,4ak/6.024.125:- • 100 st: 32-16-11
   u. Seven of Diamonds e. Pershing
 3. Styltan 12,3ak/ 5.089.700:- • 105 st: 34-24-12
   u. Lass Senata e. Count’s Pride
 4. Bexipop 11,8am/3.350.210:- • 95 st: 19-9-8
   u. Lady Exclusive e. Spotlite Lobell
 5. Volita du Ling 13,5ak/3.060.500:- • 42 st: 20-6-3
   u. Valinda e. Baltic Speed
 6. Millan Palema 12,1ak/2.252.940:- • 68 st: 19-15-10
   u. Pamela Pride e. Count’s Pride
 7. Miss Pilaar 13,0ak/1.892.296:- • 36 st: 10-5-7
   u. Torinos Sweet L. e. Ata Star L.
 8. Luckpenny San 13,4am/1.869.353:- • 59 st: 21-3-2
   u. Beverly San e. Tibur
 9. Patricia du Ling 12,9ak/1.840.875:- • 39 st: 7-8-8
   u. Precious du Ling e. Count’s Pride
 10. Regine D’Inverne *12,6am/1.740.990:- • 39 st: 11-9-2
   u. Toormore e. Armbro Goal

Antal döttrar över 3 milj. kr: 5
Antal döttrar över 1 milj. kr: 21
Antal döttrar över 500.000:- : 49

Totalt:
Avelssäsonger:    20 (1993-2010)
Antal reg. föl (3 år och äldre): 1.481
Antal startande avk:  1.185
Startprocent:  80,0%
Total prissumma:  380.375.316:-
Medeltal/startande:  320.992:-
Medeltal/start:   9.304:-
Segerprocent:  11,8%
Placeringsprocent:  31,1%
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Alla hästar påverkas av tidsfaktorn
– mer eller mindre
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Från premiering till avelsvärdering

1949 1900 1914 1925 1938 1953 1973 1985 1989 1998 2005 2010 2017

Hambletonian 10 
föds

Svenska 
Travsällskapet bildas

STC
bildas

Stambok I
431 ston

274 hingstar

Stambok IV
1.118 ston

331 hingstar
ATG
bildas

Stambok XIV
7.415 ston

1.413 hingstar

Stambok XX
11.330 ston

1.678 hingstar

Lagen om hingst-
besiktningstvång

Avelsvärdering
införs

Utvärdering I Utvärdering II

Statlig premiering, obligatorisk, med kassation

Avelsvärdering, ST(C) huvudman, rasnämnd, minimikrav

Avelsvärdering, som ovan, utan minimikrav, obligatorisk visning
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Avelsvärderingen

F ö r e  1 9 8 5

1 9 8 5  -  2 0 1 0

2 0 1 0  - >

”Helt auktoritärt”, helt otidsenligt Statlig styrning, 
ingen specialkompetens, alla raser bedömdes ”över 
en kam”.

”Halv-auktoritärt” med minimikrav/kassation, 
stark styrning mot tidighet/talang. Egen rasnämnd.

”Icke-auktoritärt” utan minimikrav och kassation. 
Bättre beskrivningar/info/bygger på att själv söka 
info. Större spridning i kvalitet-avgifter.
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Avelsvärderingen 1985 -
”tratt och vågskålar”

Avels-
godkänd

Avkomme-
bedömd

Elit
A
AB
B
Kass C
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Utvärdering
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Förändringar i avelsvärderingen 2010:
– Alla hingstar som genomgår värdering/bedömning blir 
 godkända för avel
– Samma bedömningsmallar för visade hingstar och 
 utländska ”listhingstar”
– Offentlig poäng, tydligt 
 slutomdöme och indelning 
 i fem kategorier:
 
 Mycket högt skattat avelsvärde 86-100p
 Högt skattat avelsvärde 71-85p
 Ordinärt skattat avelsvärde 56-70p
 Lågt skattat avelsvärde 41-55p
 Mycket lågt skattat avelsvärde 0-40p
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Förbättrad redovisning
– Delomdömen om härstamning/prestanda/
 avkommor
– Redovisning av de fem starkaste prestationerna 
 (högst prissummor) - ålder och motstånd
– Utvidgad röntgen (bakknän) - hingstens temperament
– Tydligt slutomdöme

• Offentligt omdöme/protokoll
• Hingstkatalog inkl. ny avelsstatistik
• Hingstkatalogen som nätupplaga
• ”Avel & uppfödning” uppgraderat på ST:s hemsida
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Vetenskap bakom systemet:

– Arvbarhetsundersökningar/index (ATG)
– Exteriörens betydelse för prestation
 och hållbarhet (Vet.med.dr. L-E Magnusson)
– Osteochondros/lösa benbitar (ATG)
– Dotterfertilitet m.m.
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Prestationsförmågan ökar
med en längd om året!

En längd om året

•  ”Medelhästen” blir 14/100 sek. snabbare/år
•  Index skärps med en enhet/år
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Utveckling av Avelsindex
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Inavelsgraden

Grafen visar hur inavelsgraden förändrats under perioden 1980 - 2010. USA ökar från 7,6% 
till 12,3 % och Sverige ”hakar på” och ökar från 4,9 % till 8,5 %. Gapet mellan länderna håller 
sig mellan 3 - 4 procentenheter, och trenden är tydlig... Frågan är vad som händer med varm-
blodstravaren som ras under nästkommande 30 år...?

Genomsnittlig inavelsgrad



AVEL, AVELSINDEX, AVELSVÄRDERING

Genom framgångsrik avel, där ökad inavel och minskad genetisk variation ingår, renodlas egenskaperna, 
-

-
en) för 25 år sedan, hade varit en av många medelpresterande 2010...

Avståndet mellan bästa-sämsta-grupperna har minskat (a>b) och antalet hästar runt medel har ökat 
(c<d). Frågan är vad som händer nästkommande 25-årsperiod? 

A V E L N

Homogeniseringen
1985 2015

”30 hästlängder”
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Hingstimporten/listhingstar
Vi har 24 Elithingstar – samtliga är importer!

– 12 –

SUGARCANE HANOVER
*1983 · Avelsverksam sedan 1989 (från 1999 som listhingst) · Elithingst 1996 · Championhingst 1998

En travare med 
fullblodets exteriör

Olika experter har vid skilda tillfällen hävdat att den 
varmblodiga travaren i sin typ går mot en allt ädlare 
modell, i riktning mot 
fullblodets. Och visst ser 
dagens sulkyhäst helt 
annorlunda ut om man 
jämför med bilder på 
anfadern Hambletioni-
an 10!

Flera av de Elithingstar, 
som varit verksamma 
under 80- och 90-talet, 
har företrätt en ganska grov typ av varmblodstravare: 
Quick Pay, Zoot Suit, Smokin Yankee, Lindy’s Crown 
och Alf Palema.
 Avelsvärderingsnämnden har använt uttrycket 
”fullblodslik” på en av dem – Sugarcane Hanover. I 
hans exteriöra beskrivning hittar vi omdömen som 
”vackert huvud, lätt, liggande bogar, lång manke, 
gracil, långa kotor”. Exteriöra adjektiv som ofta 
används på just fullbloden.
 Någon har myntat begreppet att ”klass aldrig upp-
står ur intet”. Man kan inte förvänta högklassiga 
prestationer hos avkommor till avelsindivider som 
själva inte visat ”hög klass”. Hos varje Elithingst 
finns något unikt, något som skiljer dem från mäng-
den.
 Vad gjorde Sugarcane Hanover unik? Kanske har 
hans ”moderna” exteriör spelat in för att lyckas i 
aveln, men helt avgörande för hans framgång i aveln 
är definitivt hans unika speedförmåga. Den demon-
strerade Sugarcane Hanover bl.a. i Olympiatravet 
1988 och i ”Århundradets Lopp” – uppgörelsen med 
Ourasi, Mack Lobell och Napoletano i March of 
Dimes. Kan man göra världsstjärnor till statister – ja, 
då är man unik!

Hambletionian 10

Exteriörbeskrivning:
Manke 157 cm – kors 157 cm
Lätt, fullblodslik, långsträckt häst med 
vackert huvud. Markerade, liggande bogar, 
högt ansatt hals. Lång manke och rygg, 
brett lårparti. Gracil och markant fransysk 
fram. Långa kotor runt om, rak has. Tåvida 
rörelser fram, nöjaktigt korrekta bak.

Veterinär beskrivning:
Hingst visad i mycket gott 
skick utan påtagliga förslit-
ningsskador. Hornspricka 
innertrakten höger fram-
hov, dessutom halt höger 
framben.

Stamtavlan:
Fadern Florida Pro var en formidabel travare – och en anslående 
syn på banan – en stor (164 cm) och mäktig svart hingst, som 
endast en gång i karriären var sämre än trea. Han vann sina fem 
sista starter som 2-åring och sina sex första som 3-åring, och slog 
vid flera tillfällen sin huvudopponent Speedy Somolli. Duellen 
mot Speedy Somolli i Hambletonian Stakes blev historisk – 
Speedy Somolli vann fösta heatet på nytt världsrekord (för alla 
åldrar; 1.11,5), Florida Pro vann andra heatet på samma tid, men 
slutade trea i finalen efter att 
länge legat instängd. I sista 
loppet, The Colonial Trot, 
vann Florida Pro på nytt 
världsrekord (Speedy Somol-
li blev trea). Därefter gick 
Florida Pro till avel på anrika 
Hanover Shoe Farms, där 
han verkade åren 1979–
1987.
 Florida Pro lyckades dock aldrig slå igenom som förärvare – 
han var ojämn i sin produktion och avkommorna drogs ofta med 
omdömet att inte strida sista kvartsmilen… Bäst lyckades han 
med döttrar till Super Bowl (som i Sugarcane Hanover) – av de 
femtio snabbaste avkommorna har drygt tjugo Super Bowl-
mödrar, av hans femtio vinstrikaste ättlingar har exakt hälften 
Super Bowl som morfader. 1988–1991 verkade Florida Pro i 
svenska avel, utan att uppnå några större framgångar.
 Farfadern Arnie Almahurst har fått mycket stor betydelse som 
morfader, speciellt i Sverige, där han är morfader till Elithingstar-
na Super Arnie och Express Ride – två av de främsta förärvarna i 
vårt land genom tiderna. Han är också fader till två Elitston.
 Sugarcane Hanovers möderne håller god klass – men man kan 
inte beteckna det som högsta klass. Modern Sugar Hanover har 
inte lämnat ytterligare någon avkomma av Sugarcane’s dignitet, 
även om dotter Sunkissed är mor till avelshingsten Armbro Kissed 
1.12,7a/$215.365 och ytterligare tre över $100.000. Själv är Sugar 
Hanover syster till fyra avelshingstar; Sugarbowl Hanover (far till 
Elitstoet Princess Bowl), Surgy Hanover (Danmark), Surge Hano-
ver (Holland) och Savas Hanover. Hennes helsyster Sunbeam 
Hanover är mor till toppstoet Rae 1.13,3a/$548.210.
 Andra hingstar i svensk avel från detta möderne är Dartmouth 
och Spike Hanover.

Florida Pro

Tsar d’Inverne

Star’s Pride

Nevele Pride på ålderns höst.

Vi har 28 Elithingstar – samtliga är importer!



Stallion Years breeding/no. sw. trotters 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years 11 years

Tibur (1963) 1980-1990/910 offspring

Speedy Spin (1967) 1973-1986/822 offspring

Quick Pay (1973) 1978-1995/1117 offspring

Pershing (1973) 1980-1998/1115 offspring

Zoot Suit (1973) 1979-2003/1277 offspring

Texas (1974) 1978-1999/526 offspring

Lindy´s Crown (1976) 1990-2001/1348 offspring

Count´s Pride (1978) 1980-2003/1404 offspring

Smokin Yankee (1978) 1980-1998/927 offspring

Crowntron (1979) 1985-1986/172 offspring

Express Ride (1983) 1994-2004/345 offspring

Sugarcane Hanover (1983) 1989-2009/1003 offspring

Mack Lobell (1984) 1989-2006/398 offspring

Spotlite Lobell (1984) 1988-2011/1743 offspring

Supergill (1985) 1990-2010/259 offspring

Super Arnie (1987) 1991-2013/1856 offspring

Alf Palema (1989) 1993-2013/1336 offspring

Pine Chip (1990) 1995-2016/891 offspring

S.J.´s Photo (1990) 1996- /281 offspring

Coktail Jet (1990) 1996- /406 offspring

Conway Hall (1995) 1999- /177 offspring

Viking Kronos (1995) 1999-2014/484 offspring

Muscles Yankee (1995) 1999- /264 offspring

Varenne (1995) 2003- /239 offspring

Credit Winner (1997) 2001- /311 offspring

Scarlet Knight (1998) 2003- /676 offspring

Love You (1999) 2003- /656 offspring

Ready Cash (2005) 2009- /226 offspring

Muscle Hill (2006) 2010-/274 offspring

Among 29 Elite Stallions, 
23 started as 2-year-
olds, and 20 had their 
most-winning earning 
season as 3-year-olds. 
Their total number of  
Swedish offspring of  
today: 21.473!

When did the racing career start?            Which season was most successful (earnings)?          How many seasons did they race?

About the Swedish ”Elite Stallions”
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A V E L N

Franskt blod

T I B U R
Elithingst

C O K T A I L  J E T
Elithingst

L O V E  Y O U
Elithingst

Vår unika mellanställning som avelsland 
– mellan Frankrike (med ”egen ras” och 
begränsad andel amerikanskt blod) och 
Nordamerika (där franskt blod inte passar 
”industrin”) – har Sverige ett gyllene läge 
för framgångsrik avel!

– Vi klarar problemen med inavel bättre

– Vi producerar en stor andel elithästar/
klassiska vinnare via korsningsavel – en 
väg mot ”världens bästa travhäst”

– Vi ökar den genetiska mångfalden, och 
kan hitta nya avelsvägar
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Rejäl storlek 
och skelett

Kraftfull 
aktion

Framåtanda

Kompakta  
och 
välmusklade

Korrekta ben-
ställningar

Starka 
inskeningar!

Ärlighet/
löpskalle

Distans- 
förmåga

Okompli-
cerade

Tidiga

Lätt effektiv 
aktion

Volym och 
resning

Fullblodslik 
exteriör

Tidighet

Långa, 
spänstiga 
kotor  
”ny aktion”!

Matadorernas dominans
– kompletterar varandra!

Hårdhet och 
utveckling

Löpskalle

(Lättkorsat)

Hov- 
problem

Tempera- 
mentet?
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Strukturförändringar: Från nästan ”folkrörelsebaserad” 
till mer differentierad
Stora –> större –> ren elitavel
Mellanuppfödaren –> mer kvalitetsmedveten
Mindre –> färre –> ”hobby”

Kunskap/kompetens: Rent praktiskt:
Bättre nu – men måste ständigt (åter-) erövras! Stall-lösningar (lösdrift, m.m.)
Många nya vägar till kunskap Foder & foderhantering
Kunskap lönar sig! Yttre miljön
 Hästens naturliga behov?

Uppfödningen
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Vi har en ”ny ras”!
Ingen annan population kan påvisa lika starkt avelsframsteg 

under senaste 30-årsperioden!

Det ställer nya krav!
• Avelsstrategier   • Uppfödningen   • Träning & matchning

Vi måste tänka nytt, samtidigt som vi använder det vi lärt oss, både av forskning 
och beprövad erfarenhet.

Vi har en realistisk möjlighet att producera 
världens bästa travhäst!

Sammanfattning



Mina fem viktigaste ”aha-upplevelser”:

Fostrets viktökning, 
fölets avvänjning

Horsemanship-
träning

En riktigt bra 
teaser-hingst

Tre lotterier, 
olika vinstchanser

Mentorskap 
i starten

INDEX
vid avels-
godk.

INDEX VID AVK. BEDÖMNING

105 115 120

100 25% 2% 0,5%

108 70% 15% 5%

115 90% 50% 20%


