
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT AF 

DANSK TRAVSPORTS CENTRALFORBUNDS 

HINGSTEFREMSTILLING 
  

STUTTERI LASER - ÅRSLEV 
  

29. FEBRUAR 2020 
  



FOREVER PEACE (N) 

Afstamning (14 point / 11 point) 

Faderen er den amerikanske championhingst Muscle Hill. Far til to vindere af Hambletonian Stakes, Trixton 

og Marion Marauder, samt vinderen af Trotting Master finalen 2019, Propulsion 08,1ak*, 31.268.693 skr., 

sidstnævnte er Muscle Hill’s mest vindende afkom. Moderen er Peaceful Way, 09,5ak*, Can$3,2 mill., 33 

sejre. Peaceful Way’s meriterende væddeløbskarriere har givet hende plads i Canadian horseracing ”Hall of 

Fame”. Af hendes 3 amerikansk- og 5 norskfødte afkom i startbaralder, har 7 startet. De mest vindende er 

Special Envoy 11,5ak, 1.485.421 nkr. og hoppen Thankful 10,1ak, 1.071.991 nkr, placeret i Norsk 

Hoppekriterium & Norsk Hoppederby. 

Præstationer (10 point) 

Forever Peace debuterede som 3-åring med 2 sejre i 7 starter, hvoraf den ene blev vundet i 1:13,5am*. 

Som 4-åring opnåede hingsten imidlertid kun en enkelt sejr, men forbedrede sin rekord til 1:11,1ak. Som 

ældre har Forever Peace sejret yderligere 2 gange i ordinær konkurrence.  

Eksteriør beskrivelse (8 point) 

Mål - Stang: 164 cm. Kryds: 157 cm. Længde: 162 cm 

Storrammet maskulin hingst med godt udtryk. Velansat hals. Lang skrå skulder, velmarkeret manke. 

Velformet muskuløst kryds. Indfodet venstre for, men med velformede hove. Hingsten blev fremstillet i fin 

kondition. 

Veterinær beskrivelse (5 point) 

På røntgen ses randtopfrasprængning på toppen af hovled højre for. med nydannelser. Moderat halt højre 

for. 

Subjektiv vurdering af holdbarhed (5 point) 

I alt: 53 point - Klasse C 

 

LAVEC KRONOS 

Kåret på baggrund af svenske avlsresultater.  

I 2019 blev Lavec Kronos afkomsbedømt i Sverige til ”AB-Hingst” (God förärvning).  

Den svenske avlskommission har givet avlsresultaterne følgende beskrivelse: 

Värdeomdöme AB, hingstens förärvning är god. Lavec Kronos avkommor har en hög startprocent (78 för 

alla åldrar och 63 för treåringar). Han har två avkommor som placerat sig 1-3 i Grupp I-lopp. Hingstens 

totala förärvning är i nivå med tidigare utnämnda AB-hingstar. 

Eksteriør beskrivelse (af 6/11-2009) 

Mål – Stang: 171 cm. Kryds: 166 cm. Længde: 163 cm. 

Stor, högställd, välproportionerlig och maskulin hingst. Nosramskopf. Väl ansatt hals, lång hög manke, 

branta bogar, långt och välmusklat kors. Något vinklade hasar. Välformade hovar. Något nystande rörelser i 

skritt. Rör sig korrekt i trav. 

Veterinær beskrivelse (af 6/11-2009) 

Hingst visad i full tävlingskondition med endast lindriga förslitningsskador. Röntgenundersökning visar 

lindriga arthrosförändringar/spattförändringar i hasens mellersta glidled höger bakben och två små avlösta 

benfragment i kotledens inre bakre del på höger bakben. 



Præstationsindex for afkom (67 point)  

I alt: 67 point – 2. klasse 

 

NEVADA F H 

Afstamning (15 point / 6 point) 

Faderen er den danske Champion- & Elitehingst, S J’s Photo - far til fire vindere af Dansk Trav Derby - Good 

Guy DK, Home Blåbjerg, I’m A Photo og Chock Nock. Moderen Highlight F H, selv ustartet, men i avlsboksen 

har hun taget revanche, hvor hun i Nevada F H har sit mestvindende afkom. Mormoderen Tibia er mor til 

tre finalister i Svenskt- & Dansk Trav Derby – Beijing Boy, Royal Winner & Royal Peak. Førstnævnte sejrede 

bl.a. i Halmstadtravet’s SprinterMästaran (Gr. I). 

 

Præstationer (10 point) 

Nevada F H debuterede som 3-åring, og har løbet t.o.m. sit 14. leveår, hvor hingsten faldt for 

væddeløbssportens aldersgrænse efter 24 sejre i 128 karrierestarter. Debutåret bragte 5 sejre, bl.a. i 

Kriterium Consolation & Grand Circle 3-års Consolation. Som 4-åring placeret i Grand Circle 4-års 

Championat (Gr. II).  

Eksteriør beskrivelse (5 point) 

Mål – Stang: 157 cm. Kryds: 156 cm. Længde: 154 cm. 

Middelstor ædel hingst, der savner hingste præg. Kønt hoved, lang tynd hals. Stejl skulder. Velmarkeret 

manke. Velformet kryds. Korte koder. Fransk begge for. Små snævre hove. Bevægelsen snæver for og vid 

bag, men knap taktfast.  

Veterinær (4 point) 

Røntgenologisk- & kliniskundersøgelse viser status efter ældre gaffelbåndsskade begge for. 

Subj.Holdbarhed (6 point) 

I alt: 46 point – Klasse C 

 

RAPIDE DU POMMEAU 

Afstamning (8 point / 6 point) 

Faderen er Prix d’Amerique-vinderen General du Pommeau, der virkede i 12 sæsoner i fransk travavl, men 

pga. svigtende fertilitet ikke nåede at blive far til mere end 201 franske afkom. Af disse har 18 indløbet 

100.000 € eller mere, mest vindende er Talicia Bella M12,0, 891.400 €. Moderen er Viking Kronos-hoppen 

My Heaven, der i Rapide du Pommeau har sit eneste startende afkom. Mormoderen Beyond Heaven 

13,5ak, 700.000 skr. er søster til Whammer 10,9ak*, 1,2 mill.skr.  

Præstationer (20 point) 

Rapide du Pommeau debuterede som 3-åring med to sejre i ordinær konkurrence. Som 4-åring sejrede 

hingste 3 gange, bl.a. i 1:13,2ak*. Rapide du Pommeua deltog ikke i de større svenske årgangsløb, men har 

som ældre sejret yderligere 15 gange, bl.a. i Gruppe II-løbet, Malmö Stads Pris 2017, med en førstepræmie 

på 250.000 skr. Rapide du Pommeau løb sin rekord 1:12,0aL som fjerde i Svenskt Mästerskap (Gr. II). 



Eksteriør beskrivelse (8 point) 

Mål – Stang: 156 cm. Kryds: 156 cm. Længde: 159 cm. 

Ædel, langlinieret og udtryksfuld hingst. Velformet hals. Middellang skrå skulder og velmarkeret manke. 

Velformet kryds. Tørt og velstillet fundament. Velformede hove. Bevægelsen let. Hingsten blev fremstillet i 

fin kondition.   

Veterinær beskrivelse (8 point) 

Ingen røntgenologiske anmærkninger. Små testikler. 

Subjektiv vurdering af holdbarheden (8 point) 

Ialt  58 point – Klasse C 

 

TAKETHEM 

Afstamning (11 point / 11 point) 

Faderen er From Above – vinder af Svenskt Travkriterium (Gr. I), som 3-åring, Svenskt Travderby (Gr. I), som 

4-åring og Solvalla’s Elitlopp (Gr. I), som 5-åring. Avlshingst i Sverige hvor 36 afkom har indløbet 1.000.000 

skr. eller mere. Mest vindende er Marshland 10,5ak, 5,6 mill.skr. Moderen er New Quick-hoppen D’Cherie, 

der i Takethem har sit mest vindende afkom. D’Cherie er også mor til andre gode afkom, bl.a. millionæren 

Noir de Cherie, sejrshestene Osbourne og Raleigh, med hhv. 25 og 18 sejre. 

Præstationer (29 point) 

Takethem debuterede som 3-åring, hvor det dette år blev sejr i årgangens største løb, Dansk Trav Kriterium 

(Gr. II), mens det blev til en andenplads i Grand Circle 3-års Championat (Gr. II). Takethem startede ikke 

som 4-åring, pga. skade. Genoptog, med stor succes, væddeløbskarrieren som 5-9-åring. Deltager i 

Solvalla’s Elitlopp 2017 og 2018 – det første år løb Takethem sin rekord 1:09,2ak, som uplaceret i det 

indledende heat, mens hingste det andet år kvalificerede sig til finalen via en fjerdeplads i sit heat på 

1:10,1ak, for siden at løbe 1:09,7ak i finalen. 

Eksteriør beskrivelse (7 point) 

Mål – Stang: 160 cm. Kryds: 156 cm. Længde: 159 cm 

Storrammet muskuløs hingst. Kønt hoved. Velansat og velformet hals. Lang skulder, lang manke, lang ryg. 

Velformet kryds, med dyb lårmuskulatur. Fransk højre for, udtået venstre bag. Bevægelsen kort og vist 

uren. 

Veterinær beskrivelse (4 point) 

På røntgen ses status efter knogleskade højre bagkode. To skruer ses i kodeben højre bag.  

Subjektiv vurdering af holdbarheden (5 point) 

I alt: 67 point – Klasse B 

 

WINNER’S WINE 

Afstamning (14 point / 8 point) 

Faderen er den amerikanske championhingst Muscle Hill. Far til to vindere af Hambletonian Stakes, Trixton 

og Marion Marauder, samt vinderen af Trotting Master finalen 2019, Propulsion 08,1ak*, 31.268.693 skr., 

sidstnævnte er Muscle Hill’s mest vindende afkom. Moderen Winner’s Rose, der selv sejrede på 1:11,5ak*, 



har i Winner’s Wine sit mest vindende afkom. Winner’s Rose er søster til Kongepokal-vinderen Knockout 

Rose 13,0ak, 3 mill.skr. 

Præstationer (10 point) 

Winner’s Wine debuterede som 3-åring, hvor hingsten opnåede en sejr i fem starter. Som 4-åring blev det 

til sejr i halvdelen af sæsonens otte starter, der blev afsluttet med en ødelæggende galop i Uttagningslopp 

til Svenskt Travderby. Som ældre har Winner’s Wine startet yderligere fire gange, og som bedst været 2’er i 

Klass I försök. 

Eksteriør beskrivelse (7 point) 

Mål – Stang: 164 cm. Kryds: 160 cm. Længde: 158 cm. 

Storrammet hingst, der savner hingstepræg. Kønt hoved. Velformet og velansat hals. Lidt stejl skulder. God 

manke. Lang lænd. Lidt kort og hældende kryds. Fine lemmer. Udtået venstre bag. Velformede hove. 

Veterinær beskrivelse (7 point) 

Punktbrændt for harespat begge bag. 

Subjektiv vurdering af holdbarheden (5 point) 

I alt: 51 point – Klasse C 


