Offentligt omdöme för hingsten

HAYDEN HANOVER
Ägare:
Uppfödare:

född 2015
International Stallion HB, Bromma
Hanover Shoe Farms Inc, USA

Härstamning:
Far: Somebeachsomewhere p.*1.06,4ak/$3 221 299 e. Mach Three tävlade som passgångare under hela sin
karriär. Han segrade i 21 av sina 22 starter, samt tog en andraplats. Den penningmässigt största segern togs i
North America Cup i Kanada som treåring. Somebeachsomewhere har verkat i nordamerikansk avel sedan 2009
och han har där 1 080 registrerade avkommor. Somebeachsomewhere tillhör toppen bland fadershingstar för
passgångare i Nordamerika. Hans vinstrikaste passgångaravkommor är Captainreacherous p.*1.06,6a/
$3 148 657, Pure Country p.*Q1.07,7a/$2 438 619, Downbytheseaside p.1.07,7a/$2 179 558, Dorsoduro
Hanover p.1.06,7a/$1 908 829 och Somewhere in L A p.1.07,7a/$1 864 926. Han har två avkommor som har
tävlat i travlopp. I Nordamerika har Sneacret Hanover gjort sex travstarter och sex travkval som fyraåring. Han
travade som snabbast 1.13,3a vid seger i ett kvallopp och han tjänade $0 på sina travstarter. Totalt tjänande
Sneacret Hanover $2 109 och passade som snabbast 1.11,6a. Sverigeimporterade Arvie Hanover har gjort 15
starter, tagit tre segrar och tjänat 118 300 kr i travlopp. Totalt tjänande Arvie Hanover 127 054 kr och passade
som snabbast 1.12,2a. Somebeachsomewhere har en svenskfödd avkomma, treårige Happiness Am som är
ostartad.
Mor: Hana Hanover p.*1.07,6ak/$1 206 644 e. Western Hanover tävlade som passgångare under hela sin
karriär. Hon satte världsrekord och hennes största seger penningmässigt togs i Breeders Crown-finalen för äldre
ston. Hana Hanover har lämnat åtta avkommor födda 2011-2020, varav ingen har tävlat i trav. Samtliga
avkommor i startbar ålder har startat i passgång och fem har segrat. De vinstrikaste passgångarna är Hayden
Hanover, Invest in Art p.*1.08,1a/$222 218 och Hold It Hanover p.1.08,7a/$162 028.
Mormor: Hawaiian Jenna p.*1.10,5ak/$254 186 e. Jenna's Beach Boy tävlade som passgångare under hela sin
karriär. Hennes största seger penningmässigt togs i Sweetheart Pace. Hawaiian Jenna har lämnat nio avkommor
födda 2003-2014, varav ingen har tävlat i trav. Åtta avkommor har startat i passgång och fem har segrat. De
vinstrikaste passgångarna är Hana Hanover och Harley D Hanover p.1.08,0a/$202 806.
Nämndens omdöme om hingstens härstamning: Far med utmärkta egna passgångarprestationer som använts
flitigt i passgångaravel med mycket god förärvning. Ett fåtal avkommor har tävlats i trav med undermåliga
prestationer. Möderne med enbart passgångarmeriter i både tävling och avel. Moder med mycket goda
prestationer i passgång. Både faderns och moderns avkommor har i princip uteslutande avlats och tränats för
passgång vilket medför att härstamningen är svårbedömd för travavel.
Prestationer:
Ålder
2 år
3 år
4 år
5 år
Totalt

Antal
starter
11
17
18
10
56

Placeringar
2-4-3
2-5-2
6-6-0
1-3-1
11-18-6

Seger
%
18
12
33
10
20

Volt
rekord

Auto
rekord
p.*1.08,4k
p.1.06,5k
p.1.06,9k
p.*1.08,4k
p.1.06,5k

Prissumma
SEK
2 712 146
2 100 822
854 429
215 542
5 882 939

Hayden Hanover har tävlat som passgångare under hela sin karriär. Han debuterade som tvååring med att segra i
två av elva starter, samt att vara tvåa i bl.a. Metro Pace. Hayden Hanover var den femte vinstrikaste
hingsten/valacken i den nordamerikanska passångarkullen som tvååring. Hingsten gjorde 17 starter som treåring
och tog två segrar, samt en fjärdeplats i bl.a. finalen av The Little Brown Jug. Fyraåringssäsongen innehöll 18
starter och sex segrar.
Hayden Hanover har hittills tjänat 5 882 939 kronor och satt passgångarrekordet 1.06,5 med autostart över kort
distans vid en andraplats som treåring på Meadowlands (milebana). Han har hittills tjänat 105 052 kronor per
start.
Placering Lopp med mest intjänade pengar
2
2
2
4
1

Vinstsumma
$
Metro Pace (1:a Lost in Time, 3:a Pedro Hanover)
148 716
Pennsylvania Sire Stakes Champions. (1:a Dorsoduro Hanover, 3:a This is the Plan)
63 250
Pennsylvania Sire Stakes Champions. (1:a Pedro Hanover, 3:a Wes Delight)
63 000
The Little Brown Jug, Final (1a Courtly Choice, 2a Dorsoduro Hanover, 3a Lather Up)
34 924
International Stallion Stakes (2:a This is the Plan, 3:a Shadow Cat)
29 000

Ålder
2
3
2
3
2

Nämndens omdöme om hingstens prestationer: Ostartad i travlopp och saknar bedömningsbara meriter i trav.
Passgångarprestationer av mycket god klass som unghäst. Hingsten har tävlat medicinerad med lasix i de flesta
starterna fr.o.m. treåringssäsongen.
Avelsindex: -

Inavelskoefficient: -

Veterinär beskrivning: Hingst visad i gott skick avseende hull men med veterinära anmärkningar i form av
uppdrivna leder, led- och senskidefyllnader i flera leder i samtliga ben. Frysbrända överben insida skenben båda
fram. Konkava och något trakttrånga hovar båda fram.
Röntgen: Bakknän, hasleder och kotleder båda bak avseende osteochondros och lösa benbitar är utan
anmärkning.
Temperament: Hingsten visade mycket god hanterbarhet vid besiktningstillfället.
Exteriör beskrivning: Medelstor kvadratisk hingst. Långt huvud, lång något lågt ansatt hals, djup i bålen, något
branta bogar, markerad manke och sluttande kors. Knätrång höger fram, lindrigt tåtrång båda fram. Långa kotor
runt om och uttåad bak. Bredspåriga rörelser bak i skritt och trav.
Mått:
Manke

Kors

Längd

159

160

159

Skenans
omkrets
20,5

Avkommor: Hayden Hanover har inte varit verksam i aveln.
Slutomdöme/Beslut: Hingstens skattade avelsvärde är lågt, 1 poäng. Hingstens härstamning och prestationer
saknar i princip helt bedömningsbara meriter i trav.

I beslutet deltog:
Håkan Persson, ordf.
Stefan Johansson, Ulrika Lundberg
Lars Johansson, Gunnar Rangul

Sundbyholm den 6 november 2020
………………………………….
/Håkan Persson/

