
Det er på opfordring fra bl.a. anerkendt Champion Jockey & Champion Træner at jeg skriver om 
nedenstående.

Desuden har jeg for ikke lang tid siden anbefalet en hingst der er tættere på sin slutdato end sin 
startdato, til en opdrætter der i sit netværk har fået kommentarer som ”det er jo en gammel hingst.”

Vejen at  nedgradere sig UD af gode moderlinier & den fornuftige vej til succes med opgradering
af Silke E. P.

Det er blevet moderne at ville prøve med det nyeste tilskud til Hingstebestanden, når denne bliver 
hypet, succesfulde hingste med flere årgange på banen får færre hopper end det sidste nye hotte 
navn på væddeløbsbanen, der skifter til stutteriet.

I Skandinavien, såvel som i udlandet, ses flere hoppestammer med betydelig succes gennem 
forgangne tider der ikke længere har nye hopper der viderefører blodet med succes (betydningsfulde
årgangsløb løb & eller Black Type/Stakes løb).
Langsomt men sikkert vil den stamme forsvinde, hvis ikke der gribes ind med opgradering af 
blodet.

En hingst bliver ikke for gammel til at producere lige så gode afkom i sin alderdom som i sin 
ungdom. Det er ofte omvendt for hopper. Læs hvorfor i oversat artikel på www.BlueBlood.dk

Tilbage til den sikre vej ud af gode moderlinier, nemlig at bedække med hingste der IKKE 
gennemsnitligt forbedrer hoppens afkom og derfor heller ikke kan formodes at have videregivet sin 
bedste genetik.

For at kunne bestemme det skal hingsten have flere væddeløbsklare årgange på banen så et 
troværdig CI (Comparable Index) kan udvikles, hertil er der brug for at kunne lave et troværdigt 
AEI L (Average Earnings Index, Lifetime) dvs et AEI på mere end én 3-års årgang & helst flere end
6 årgange.

CI (ikke at forveksle med CPI, som er et Class Performance Index) fremkommer af at man kigger 
på en hoppes afkoms AEI med andre hingste og sammenligner med den aktuelle hingsts afkoms 
AEI på samme hoppe.

CPI er ligesom AEI & CI sammenfattet af præmiesummer, men for at blive lavet skal følgende 4 
kriterier opfyldes for hvert år:
- Hestene sammenlignes pr køn (hoppe vs hoppe & hingst/vallak vs hingst/vallak)
- Heste med samme alder
- Heste der løb i samme år
- Heste i samme lande
CPI er udviklet af amerikanske The Jockey Club Information Systems.

CPI kan bruges til at faststille kvaliteten af hopper en hingst har bedækket & bruges fx af 
MarketWatch.BloodHorse.com til at spå om/kommentere på 1. årgangshingstes succes.

Således klarer hingste sig dårligt og kan ikke anbefales når deres AEI eller CI er lavere end 1.00 
(gennemsnittet er altid 1.00 i alle 3 index) og bør i mange tilfælde undgås under 1.50 (for det er jo 
gennemsnittet som ofte påvirkes uforholdsmæssigt positivt af 1 eller 2 gode performers & 
sandheden er også her at 1 solskinsdag ikke gør en sommer).



Hertil kommer at des mere kvalitet (CPI) der er på en hingsts moderlinie såvel som moderlinierne 
på dennes far & morfar, des større chance for få eller færre dårlige (langsomme eller fysisk/psykisk 
dårlige) gener der kan nedarves.

Med ovenstående som ønske; højt CI så udelukker man automatisk nye hingste og disse bør vel 
også først afprøves af hingsteholderen og de opdrættere der har en del hopper, særligt unge hopper.

Især i udlandet (og de få danske hopper i udlandet) er mange villige til at tage chancen med det nye 
skud i håbet om at ramme guldåren til et lavere fee end en etableret førende avlshingst, eller at 
sælge hoppen/afkommet bedre mens hypen kører.

Andre igen tager valget af andre grunde og ikke med baggrund i best practice eller i kendte fakta.

Det mærkelige er dog at afprøvede, gode Gr.1 avlshingste (både på banen & i avlen), med gode 
indexer og høje % winners-to-foals & % BT winners-to-foals til forholdsvis lave fees, ikke benyttes
synderligt.

Mode. Hype. Uvidenhed. Stædighed.

For at komme et ex på en moderlinie der måske er avlet ud, nedgraderet, af storløbssammenhæng i 
Skandinavien vil jeg nævne Fawzia-linien.
Fawzia (Sunny Brae) der selv i 1961 vandt Mowerinaløb (Dansk 1000 Guineas) & var Champion 
2-årig hoppe.
Mor til 2 tophopper, begge Champion 3-årige hopper efter engelske Gruppe Stakes vindere fra 
multiple Champion Sire Hyperion-faderlinien.

Fabella vandt bl.a. Mowerinaløb (Danish 1000 Guineas), Dansk Oaks & Dansk Derby.
Mor til 10 afkom, inkl:

– Fabulous (Caliban, engelsk Gr.1 Stakes vinder fra Ribot-faderlinie) Dansk Derby, Dansk 
Oaks samt 3. Mowerinaløb (Dansk 1000 Guineas). 
Mor til 7 afkom, 5 vindere inkl:
Fable  (Huckster, Stakes placeret Mr. Prospector-søn), Dansk Derby Consolation, mor til 7 
afkom, 1 vinder inkl, Fargo (Nicolotte, Gr.1 vinder i Italien, middelmådig Sire først i 
England & siden i Sverige).
Soroor (Diaglyphard, Listed vinder i England, multiple Champion Sire i Sverige, far Listed
vindere, morfar til Gr.3 vinder, Sire of Sires), vinder af  11 løb samt placeret 3. Svenskt 
Derby.

– Farandole (Gay Baron, en Sir Ivor (Irsk Champion 2-årig, vinder af 2000 Guineas & 
Engelsk Derby, engelsk HOTY) søn ud af en engelsk Gr.1 Stakes vinder)  vinder af 3 løb 
inkl. Dansk Derby samt placeret 3. Mowerinaløb. 
Mor til 11 afkom, 5 vindere, inkl:
Farignan (Marignan, Blushing Groom-søn vinder samt placeret 2. i Prix du Jockey 
Club(Gr.1) (Fransk Derby) uden stor succes i Frankrig som Sire) vinder af 10 løb samt 
placeret 2. Skandinavisk Grand Prix.
Fastina (Dunphy, Riverman-søn, Stakes vinder samt placeret 3. som 2- & 3-årig i Gr.1, far 
til Stakes vinder i Frankrig, slog ikke igennem i Danmark) vinder. 
Mor til 5 afkom, 2 vindere inkl: 
Fabiola (Ballet Prince, Sadler's Wells-søn, Listed vinder i Norge, far til ordinære heste) 
vinder af 5 løb samt placeret 3. Fawzia Stakes. 
Mor til  3 afkom, 1 vinder af 8 løb.

Resten af afkommene var med 1 undtagelse (Buster Brown) efter hingste af samme kvalitet som 



ovenfor nævnte, til fælles er dog at flere blev prøvet som hingst i England & Frankrig og blev alle 
fundet for lette.

Farandole, Fabulous og helsøstrene Falkland & Faster fik tilsammen mindst 24 afkom uden at 
der kom noget nævneværdigt ud af afkommene alle efter mindre end middelmådige hingste i deres 
respektive hjemlande, mindst 27 børnebørn blev det til for Fabulous, Faster og Falkland, kun 2 
udmærkede sig:

– Skanda (Huckster, Stakes placeret Mr. Prospector-søn) udmærkede sig ved at være Listed 
placeret i SydAmerika.

– Soroor efter den flerfoldige i svenske avlshingste Champion Diaghlyphard (Lyphard), der 
som bedst var 3. i Svensk Derby.

Blodet er nu så udtyndet ved brug af dårligt til middelmådigt arvemateriale i  valget af hingste til 
bedækning siden Fawzia og Fabella / Falkland der jo trods alt var blevet bedækket med hingste af 
god kvalitet;  både blodmæssigt og præstationsmæssig (Gr.1/2 Stakes vindere) eller som søn af 2 
Gr.1  Stakes vindere (Gay Baron).

Historikken er den samme med Fawzias 2. Champion hoppe Farina efter Hyperion-sønnen 
Hornbeam, hun blev mor til er perlerække af gode Skandinaviske væddeløbere, de bedste var dog 
hingste..

– Fascination (Caliban, der jo gør det godt med hoppelinien) var bl.a.3. i Vinterfavoritternes 
Ærespræmie og blev mor til 11 afkom, det bedste er Fatal Attraction (Crazy, Listed vinder 
og Gr.1 placeret) der vandt Dansk Oaks samt yderligere 3 vindere. 
Fatal Attraction &  ½-søster Fancy  (Muthhil, ustartet Green Desert-søn der er halvbror til
Champion & engelsk HOTY Old Vic (Sadler's Wells)) fik mindst 8 afkom, her af 1 vinder af
1 løb. 

– Facile hed en  2. Farina-datter, denne var efter Northern Ace (Nearctic, helbror til breed 
shaperen Northern Dancer, om end temmelig langsom claimer selv).
Facile var som bedst 2. i Sceptre Stks. i Klampenborg. 
Facile blev mor til 9 afkom inkl. Svealandlöpning vinderen Facteur (Haul Knight, Gr.2 
vinder og Gr.1 placeret), 
Larch Ærespræmie vinderen Big Mab (Prince Mab, som 2-årig Listed vinder samt 2. & 3. i
Gr.1), 
den gode 2-åring Jalabert (Prince Mab), 
Favorita (Gold Song, vinder i England efter gode Song) som bedst 2. i Altamiralöpning & 
2. i Dianalöpning (Svensk 1000 Guineas). Favorita fik 6 afkom, heraf  2 ordinære vindere. 
Af disse fik én 6 afkom & nul vindere.

Farina døtrene Fascination & Facile var begge ok løbsheste uden dog at udmærke sig.
De fik tilsammen 20 afkom og de fik henholdsvis gode Fatal Attraction, Facteur & Big Mab, 
samt hæderlige Jalabert & Favorita. 
Men den næste generation fik 14 afkom & 3 ordinære vindere.

Fawzia-linien må derfor betragtes som færdig med at vinde betydningsfulde løb i Skandinavien,

Modsat, altså opgraderet, er det med Rush-linien. 
Faderen Andros var søn af multiple Stakes vinder Nassau, der blev mormor til Gr. Stakes vinderen 
Derrylin.  Gr.1 Yorkshire Oaks & Fillies Mile Stakes 3. hesten Fiesta Fun der blev mor til Gr.1 
Prix de l'Arc-vinder Saumarez, endvidere var Andros bror til Gr.1 Coronation Stakes såvel som 
Lancashire Oaks Stakes vinder St. Lucia, som igen var mor til Gr. Stakes vindere.
Rush, der vandt Mowerinaløb (Danish 1000 Guieas), Dansk Oaks & Svensk Oaks, blev bl.a. mor 
til:



Skutte (Caliban, som er beskrevet længere oppe) vallak der bl.a. vandt  Skåneland Löpning, 
Vinterfavoritternes Pris på Täby og siden Svensk St. Leger.
Empress (Caliban) ustartet, Mor til:

– Park Lane (Quilted, Gr.2 vinder i England med ikke fashionabelt stayer blod) var som 
bedst 2. i Svensk Oaks & 3. i Dansk Oaks.. 
Mor til 5 afkom, heraf 2 vindere og bedste afkom Polaris (Polar Falcon, Gr.1 vinder, far til 
Gr.1 vindere inkl Pivotal) vandt Dansk Derby Consolation. 
Eneste overlevende hoppe, ustartede, Takethemoneyconnie (Cajun Cadet, Listed placeret)
er mor til 2 hoppe afkom, begge vindere efter Go Go Gadget (Areion).

– Liberty (Kris, Champion Gr,1 vinder & UK/IRE Champiom Sire til Gr.1 Champions samt 
god Gr.1 morfar), vinder af bl.a Dansk St. Leger, 2 x Sceptre Stakes på KG samt 2 x 4. i 
Listed. Mor til 4 startere & 4 vindere:
Condor (Kendor, fransk Gr.1 Champion 2-årig, Poule d'Essay des Poulains(Gr.1) (fransk 
2000 Guineas, top Gr. I sire) vinder af 7 løb inkl. Fyensløbet & bl.a. placeret 2. i 
Skandinavisk Grand Prix.
High Flyer (Linamix, Poule d'Essay des Poulains(Gr.1) & fransk Champion Sire til 
multiple Gr.1 vindere) vinder af 4 løb inkl Svenskt St. Leger, Kapplöpningssällskapets Stora
Pris, Skandinavisk Mesterskap For 3-åringer samt 3. i Norsk Derby(L) & 3. i Dansk Derby.
Imagine (Singspiel, Champion inkl. Dubai World Cup(Gr.1), Gr.1 Sire af Champions & 
ditto som morfar) vinder af 3 løb inkl Kopparmärralöpning (StoSerien), StoStayern 
(StoSerien) samt placeret 3. Sem Hovedgård Hoppeløp(L), 3, Erik O Steens Memorial.
Sterling High (Rock Of Gibraltar,  vinder af 7 Gr.1, Gr.1 Sire of Sires, Gr.1 morfar), 
vinder samt placeret 3. i Dansk St. Leger & 4. Dansk Oaks.

– Matchmaker (Funambule, Lyphard-søn & Gr.2 vinder samt placeret 3. fransk 2000 
Guineas(Gr.1), Skandinavisk Champion Sire 2004, 2007-2009, far & morfar til Gr./Listed 
vindere), vinder af 4 løb inkl. Larch Ærespræmie samt placeret 2. Dansk Breeders Cup & 3. 
Klampenborg Store Sprint.
Mor til 3 afkom, 3 vindere, inkl: 
Marlborough (Mastercraftsman, engelsk Champion 2-årig & 2000 Guineas(Gr.1), Gr.1 
Sire af Gr.1 Champions & Sire of Sires) vinder af Derby Testen samt placeret 2. Dansk 
Derby.

– Vanity Fair (Funambule) vinder af 2 løb samt placeret 2. Fawzia Stakes, 4. Dansk Oaks & 
4. Breeders' Trophy Stayer. Mor til 2 afkom, 1 starter & 1 vinder.

Altså en moderlinie der er blevet tydeligt opgraderet og lever endnu, med et realistisk håb om flere 
Skandinaviske Top resultater.

Der er flere eksempler på de 2 forskellige måder at nedgradere og opgradere en god moderlinie på, 
både i Skandinavien og i de førende væddeløbsnationer.

Det er dog trættende at nedfælde flere eksempler i tekst og ditto at læse for flertallet.


