
Resultat af Hingstefremstilling 2017  

på Stutteri Laser 

 

Friction 

Afstamning (12-10) 

Faderen, svensktrænede Scarlet Knight, sejrede som 3-åring i det mest meriterende amerikanske 

unghesteløb, Hambletonian Stakes. Elithingst og far 36 svenske millionærer. Moderen har ud over Friction 

også bragt dobbelt millionæren System Preformance 11,1ak, 2,2 mill.skr. 

Væddeløbskarriere (26) 

Hingsten løb som 3- og 4-åring uden at hævde sig i svensk årgangs sammenhænge. 5 års sæsonen blev 

Frictions bedste, hvor hingsten dette år indløb 75 % af sin karriereindtjening, bl.a. gennem sejr million- og 

Gr. 1-løbet, Solvallas Jubileumspokal. 

Holdbarhed - Veterinærstatus (4) - Subjektiv status (6) 

Røntgen status: OCD uden fragment i begge haser. Nydannelse indv. kodeled højre bag. 

Klinisk: Frysebrændt under knæ venstre for. Asymmetrisk skuldermuskulatur. Venstre testikel er større end 

højre og med mere fast konsistens. 

Eksteriør (7) 

Stang: 161 cm, Kryds: 161 cm., Længde: 162 cm. 

Udtryksfuld kvadratisk hingst. Kønt hoved. Velrejst og velformet hals. Lidt stejl skulder. Lang velmarkeret 

manke. Velformet kryds med god lårmuskulatur. Tørre led. Parallelforskudt højre for. Uens forhove. 

Bevægelsen svingende. 

Fremstillingsresultat: Klasse B - 65 point  



Gigant Neo 

Afstamning 

Faderen er den mange dobbelte svenske avlschampion Super Arnie, far til 85 svenskfødte millionærer. 

Moderen er Speedy Crown-hoppen Clorita Lobell, der har sit mest vindende afkom i Gigant Neo. 

Væddeløbskarriere 

Gigant Neo konkurrerede i hele sin væddeløbskarrierer på højeste årgangsniveau, hvor det som 3-åring 

blev til sejr i E3 og som 4-åring i Kongepokalen. Efter unghestekarrieren deltog Gigant Neo på højeste 

niveau, hvilket bl.a. indbragte sejr og andenplads i Prix d’Amerique. 

Avlskarriere (75) 

Gigant Neo har virket i svensk travavl siden 2005, hvor han er afkomsvurderet i 2014 med AB præmiering. 

Hingsten er far til 400 svenskefødte afkom - 168 afkom har indløbet mere end 100.000 skr., hvoraf 14 har 

indløbet mere end 1.000.000 skr., bl.a. de klassiske-vindere, hopperne Neona Princess og Amazon AM. 

Gigant Neos avlskarriere er præget af en høj startprocent. Det noteres at en stor del af hankøns afkom 

udgøres af vallakker. 

Eksteriørbeskrivelse 

Stangmål: 162 cm. Kryds: 159 cm. Længde: 162 cm. 

Maskulin dyb og bred hingst. Kønt hoved. Dybtansat lidt kraftig hals. Lang skulder. Høj lang manke. 

Velformet kryds. Tørre, velstillede lemmer. Velformede hove. Regelmæssig og energisk bevægelse. 

Avlskommissionen bemærker at hingsten er fremstillet som 19 årig i god kondition. 

Fremstillingsresultat: 1. klasse – 75 point 

  



Judge Joe 

Afstamning 

Faderen er den tidligere amerikanske avlschampion Credit Winner. Hingstens produktion er præget af 

heste, der konkurrerer i de velbetalte New York Sire Stakes, oftest på ½-mile baner. Moderen er Garland 

Lobell-hoppen Judge Judy, der foruden Judge Joe også har bragt Creme de Cocoa 11,5ak, $494.070 og 

Superior Judge 11,8ak, $173.048. 

Væddeløbskarriere 

Judge Joe konkurrerede i de amerikanske unghesteløb, som 2- & 3-åring. Den mest meriterende sejr blev 

vundet i Yonkers Trot – denne sejr indbragte 35 % af hingstens samlede indtjening.  

 

Avlskarrieren (55) 

Judge Joe har været opstaldet i svensk travavl, hvor de ældste afkom er 6 år i 2017. 174 afkom er 4 år eller 

ældre i 2017, født i Norge og Sverige. Hingstens startprocent er relativ høj (70 %), men produktionen er 

præget af manglende top og bredde. Et afkom har indløbet mere end 1 million skr. -  Cupido Sisu 11,1ak, 

1,2 mill. skr. 

Eksteriørbeskrivelse 

Stangmål: 163 cm. Kryds: 162 cm. Længde: 166 cm. 

Langlinieret uharmonisk hingst. Udtryksfuldt hoved. Velansat lang hals. Lidt stejl skulder. Velmarkeret 

manke. Lang ryg. Velformet kryds med god muskulatur. Korte koder. Vinklede haser. Fransk begge for. 

Udtået venstre bag. Snævre hove. 

Fremstillingsresultat: 2. klasse – 55 point 

  



Lamott 

Afstamning (10-10) 

Faderen Royal Prestige var amerikansk unghestestjerne, der i avlen har bragt $-millionærerne Magician og 

Westgate Crown, dog mest kendt som far til den franske avlshingst Buvetier d’Aunou. Moderen Vupti er af 

DTC’s Avlskommission udnævnt til Diplomhoppe på baggrund af hendes avlsresultater. Foruden Lamott 

også mor til millionæren Karl og halv millionæren Solo Nolo. 

Væddeløbskarriere (20) 

Lamott har løbet fra sit 3. t.o.m. 13. leveår. 156 starter indbragte 43 sejre, bl.a. som 4-åring i Billund Travs 

SprinterMester, mens hingsten var 6. i Dansk Trav Derby (Gr. I). Hingsten var igennem flere sæsoner en af 

de mest dominerende heste på Bornholm. 

Holdbarhed – Veterinærstatus (8)  - Subjektiv status (7) 

Ingen røntgenologiske eller kliniske anmærkninger.  

Eksteriørbeskrivelse (7) 

Stangmål: 156 cm. Kryds: 156 cm. Længde: 157 cm. 

Mindre og ædel harmonisk hingst. Kønt hoved. Velformet hals. Stejl skulder. Markeret kort manke. God 

overlinie. Velformet muskuløst kryds. Fransk venstre for. Lave dragter. Små hove. Regelmæssige 

bevægelser. 

Fremstillingsresultat: Klasse C - 62 point 

 

  



Michael’s Turn 

Afstamning (14-9) 

Faderen er den nye amerikanske championhingst Muscle Hill. Hingstens ældste afkom er født i 2011, og 

den har allerede i 2 ud af 3 mulige årgange bragt 2 Hambletonian-vindere, Trixton og Marion Marauder. 

Moderen Decimal Hanover er søster til den tidligere amerikanske avlschampion Donato Hanover. Hun har i 

Michael’s Turn sit mest vindende afkom. 

Væddeløbskarriere (9) 

Michael’s Turn deltog i juli måned som 2-åring i prøveløb, men debuterede først i væddeløb som 4-åring i 

svag konkurrence.  

NB! Avlskommissionen bemærker af hingsten i størstedelen af sin væddeløbskarriere løb med trotting 

hobbles, samt i den sidste del under påvirkning af lasix. 

Holdbarhed – Veterinærstatus (6) - Subjektiv status (5) 

Frontalmus højre forkode. Frysebrændt under begge forknæ. 

Eksteriør (7) 

Stangmål: 162 cm. Kryds: 164 cm. Længde: 168 cm. 

Passende stor dyb og bred hingst af kraftig type. Almnindeligt hoved. Velansat hals. Skrå skulder. 

Velmarkeret manke. Bredt muskuløst kryds. Fransk begge for. Bevægelsen snæver bag. 

Fremstillingsresultat: Klasse C - 50 point 

 

  



Standout 

Afstamning (12-13) 

Faderen er den tidligere franske avlschampion Ganymede. Moderen er danskfødte Ebony, udnævnt til 

Svensk Elitsto på baggrund af hendes afkomsresultater. Foruden Standout også mor til 09-traveren og den 

5 dobbelte millionær Oracle. 

Væddeløbskarriere (28) 

Standout konkurrerede som 3- og 4-åring på højeste svenske årgangsniveau, bl.a. med sejr i Gr. 1-løbet E3-

kort final, Uttagningslopp til Svenskt Travkriterium, samt placeret i Svenskt Travderby (Gr. I). Hingsten har 

som ældre ikke konkurreret på højeste gruppeløbsniveau. 

 

Holdbarhed - Veterinærstatus (6)- Subjektiv status (7) 

Bruskdefekt i højre has. Nydannelse foran på kode ben venstre for. Små testikler. 

Eksteriørbeskrivelse (8) 

Stangmål: 165 cm. Kryds: 161 cm. Længde: 163 cm. 

Storrammet hingst af særdelse væddeløbstype. Lang skrå skulder. Velmarkeret lang manke. Muskuløs ryg. 

Velformet kryds, med god lårmuskulatur. Rette haser. Korte og rette koder. Bevægelsen regelmæssig. 

Fremstillingsresultat: Klasse B - 74 point 

 

  



Thai Tanic 

Afstamning 

Faderen Viking Kronos er far til 58 svenskfødte millionærer med Maharajah 10,3am, 23 mill.skr. i spidsen. 

Flere sønner virker i avlen, bl.a. Going Kronos, Joke Face, Triton Sund, Turbo Sund, Raja Mirchi og 

Maharajah. Moderen er Ideal du Gazeau-hoppen Sweetpike, 2’ Norsk Travkriterium, har sit klart bedste 

afkom i Thai Tanic. 

Væddeløbskarriere 

Thai Tanic var norsk årgangsstjerne, der som 3- og 4-åring bl.a. sejrede i Norsk Travkriterium og Norsk 

Travderby. Som ældre vinder af Solvallas Jubileumspokal og anden i Solvallas Elitlopp. 

 

Avlskarriere 

Thai Tanic har virket i svensk og norsk travavl. Ældste afkom er født i 2006. Sammenlagt far til mere end 

200 afkom i startbar alder, der tilsammen har indløbet mere end 17 millioner skr. De mest vindende afkom 

er V75-hestene Monster Drive 10,2ak, 4,8 mill. skr. og Usain Swing 10,5ak, 1,2 mill. skr. Produktionen er 

præget af høj startprocent, men en spinkel top og uden klassiske sejre. 

Eksteriørbeskrivelse 

Stangmål: 155 cm. Kryds: 154 cm. Længde: 160 cm.  

Knap middelstor, men ædel og harmonisk bygget hingst. Udtryksfuld hoved, velansat hals. Middellang skrå 

skulder, markeret lang manke. Muskuløst kryds. Tørre og velstillede lemmer. Bevægelsen taktfast. Hingsten 

fremstillet som 17 årig i god kondition. 

 

  



Traders 

Afstamning (14-10) 

Faderen er den altdominerende hingst i fransk travavl Ready Cash, far til den dobbelte Prix d’Amerique-

vinder Bold Eagle, Gran Premio Orsi Mangelli-, Criterium des 3-ans & 4-ans-vinderen Charly Du Noyer, 

Criterium des 3-ans vinderen Django Riff, samt den svenske derbyvinder og Gran de l’UET vinderen Readly 

Express m.fl. Moderen har kun to afkom, hvor Traders er den eneste startende. 

Væddeløbskarriere (31) 

Traders har haft sin væddeløbskarriere som 3-, 4- og 5-åring i Frankrig, hvor 16 starter har bragt 7 sejre. 

Hingsten har sejret i to gruppe 2-løb, bl.a. Prix Mar hel Laurent i ny Verdensrekord for 4-åringer, 1:10,1am 

(foran Bold Eagle). 

Holdbarhed - Veterinærstatus (7) - Subjektiv status (8) 

Ingen røntgenologiske forandringer. Højre testikel er bortopereret. 

Eksteriørbeskrivelse (8) 

Stangmål: 165 cm Kryds: 165 cm. Længde: 164 cm. 

Storrammet, langlinieret hingst. God brystdybde. Lidt langt hoved. Velansat hals. Lang skrå skulder. Lang velmarkeret 

manke. Lang ryg. Kort, lidt toppetr kryds. Lemmerne tørre. Franskstillet højre for. Bevægelsen regelmæssig. Hingsten 

fremstilles i væddeløbskondition. Men generelt kunne mere hingstepræg og muskulaturønskes. 

 Fremstillingsresultat: Klasse A - 78 point 


