
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ettåriga hopphästar 

Kriterieauktionen 

 
Select Sale 

Torsdag 27 september 

Solvalla 













Hingstinformation 
 

Frontier Ask 1341 

Född 2013 i Danmark (Favorit Ask-Caretino-Silvester) 

Modern Charett Ask var en av Danmarks bästa svårklasshästar och gick bland annat EM med Lars 
Pedersen. Mormodern Blue Saimaa är helsyster till hingsten Silvano N som placerat sig på flera EM 
med sin ryttare Ellen Bontje. 
Frontier Ask gjorde sitt bruksprov 2016 i Danmark med resultatet 814 i hoppning. Han tilldelades 
betyg 10 för både galopp, hoppteknik och kapacitet.  
2017 såldes avkomman Frenton OT på SWBs Elitfölauktion för 150 000 kronor. 

Avkomma: Katalog nr 42 Salvia af Hagalund (SWB) 
 

Heartbeat 1334 

Född 2001 i Holland (Heartbreaker-Ramiro-Pericles xx) 

Modern Elly har tilldelats predikaten Prest Keur i Holland och har lämnat flera avkommor i medelsvår 
hoppning. Hon har en avkomma som meriterat sig i medelsvår dressyr. Mormodern Olfrieda har 
tilldelats predikatet Ster och bland annat lämnat en avkomma som tävlar internationell 160 
hoppning. 
Heartbeat gjorde sitt bruksprov på Wilhelmsborg i Danmark med resultatet 910,6 i hoppning. Han 
har tilldelats avelsvärdebokstav A i Sverige och har ett hoppindex på 147. Heartbeat har tävlat i 
internationell svår hoppning.  
Heartbeat har lämnat ett stort antal tävlande avkommor och i Sverige har 19 % av de tävlande 
avkommorna startat i medelsvår klass eller högre. Bland de som är framgångsrika i svår klass finns 
Braveheart, Hazel BS, Main Road och Albfuehren’s Happiness. Han är också fader till de i Sverige 
godkända hingstarna Hasard 1245 (svår hoppning) och Tailormade Cross My Heart 1254.  

Avkomma: Katalog nr 46 No Broken Hearts (SWB) 
 

Copycat 1322 

Född 2013 i Tyskland (Comme il Faut-Wogenbrecher-Pilot) 

Modern, Whoopy Goldberg, hon har avkomma som tävlar i 14 hoppning. Mormodern Pan Am är ett 
Statspremiesto som lämnat flera tävlande avkommor varav en med placeringar i 160 hoppning. 
Halvsyster till Whoopy Goldberg är mor till Cooney 51 som tog EM-brons med schweiziska laget i 
Aachen 2015 tillsammans med Martin Fuchs och har flera världscup-placeringar. Mormorsmor, Pik 
Dame, har en avkomma i Svår hoppning. 
Copycat gjorde sitt bruksprov i Sverige 2018 med ett index på 18 av 20 i hoppning och fick då beröm 
av testryttarna för sin försiktighet och kapacitet över hinder. Copycat har under våren kvalificerat sig 
för Breeders Trophy genom felfria rundor i 120 klasser. 

Avkomma: Katalog nr 66 Copine (SWB) 



Glasgow-W vh Merelsnest 

Född 2006 i Belgien (Nabab de Reve-Darco-Hedjaz) 

Modern Wendelina har tävlat i 160 hoppning. Hon är helsyster till Sapphire som McLain Ward vann 
lagguld på i OS både 2004 och 2008. Wendelina är även mor till den godkände hingsten Ediaz van’t 
Merelsnest. 
Glasgow-W vh Merelsnest gjorde sitt bruksprov i NRPS i Holland. Där blev han som sjuåring 
championhingst i hingstklassen med mycket fina omdömen. Han har nu tävlingsmeriter i 
internationell svår hoppning tillsammans med Jur Vrieling. Avkommor till Glasgow-W vh Merelsnest 
är ännu relativt unga och har så smått börjat visa framfötterna i svår hoppning. 

Avkomma: Katalog nr 67 Crumble de Reve (SWB) 

 

Cornet Obolensky 

Född 1999 i Belgien (Clinton-Heartbreaker-Randel Z) 

Modern Rabanna v Clostersveld har tävlat hoppning i Storbritannien på grade A-nivå. Hon har även 
lämnat den godkände hingsten Vivaldo van het Costersveld som som tävlat i 160 hoppning. 
Mormodern Holivea v Clostersveld har placeringar i svår hoppning. 
Cornet Obolensky gick sitt 30-dagarstest i Tyskland 2002 och fick då betyget 9,24 i hoppning. Där 
efter har han varit framgångsrik i internationell svår hoppning tillsammans med Marco Kutscher. 
Cornet Obolensky har lämnat mer än 300 avkommor i svår hoppning och dessa har tillsammans 
vunnit 8 miljoner Euro i prispengar. Cornet’s Cristallo, Corbinian, Cornet’s Amor, Clooney, Cornado I 
och Cornado II är en del av hans avkommor som är framgångsrika i den absoluta världstoppen.  

Avkomma: Katalog nr 74 Cool Cornet (SWB) 
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