
Auktionskatalog
Kallblodsauktion

1- & 2-åriga kallblodiga hästar

Söndag 18 augusti
Start kl 11:00

Kallblodsauktion i Multihallen
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www.arenadannero.se

Uttagningslopp till
Svenskt Kallblodskriterium & Kriteriestoet

Måndag 5 augusti
Första start 12:20

Lunchtrav
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Dannero arrangerar denna Kallblodsauktion i samarbete med Sleipner Ådalen 
och med stöd av våra samarbetspartners inom konceptet 

Svenska Kallblodsklassikern. 

Lördag 17 augusti kl 14:00 - 16:00 sker visning av auktionshästarna för vagn 
(för dem som så önskar) samt visning för grimma i Multihallen. 

Söndag 18 augusti sker visning kl 10:00 - 11:00. 
Auktionen påbörjas kl 11:15 och beräknas avslutad senast kl 13:00. 

14:00 börjar travtävlingarna med V64 och Svenskt Kallblodskriterium 2013 för 
3-åriga kallblod med 600 000 kr i förstapris.

Lägsta bud som accepteras vid Kallblodsauktionen är 15 000 kr exkl. moms. 
Veterinärt besiktningsprotokoll, högst 12 dagar gammalt skall medfölja i origi-
nal och kopia samt även hästpass. 

För ytterligare information; ring Jens Berglund tel 070-370 90 80.

Här finns möjligheter att bo och göra aktiviteter
Möjligheter till boende och aktiviteter runt Arena Dannero är följande;

Hotell Kramm i Kramfors (20 min från travbanan): 
www.kramm.se fr 995:-/pers i dubbelrum, tel 0612-77 13 30

Hotell Höga Kusten vid höga kusten bron (25 min från travbanan): 
www.hotellhoga-kusten.se fr 995:-/pers i dubbelrum, tel 0613-72 22 70

Björkudden Hotell vid Höga Kusten bron (25 min från travbanan): 
www.bjorkudden.se, tel 0613-501 15

Hotell Hallstaberget i Sollefteå (35 min från travbanan): 
www.hallstaberget.se fr 995:-/pers i dubbelrum, tel 0620-123 20

Sandslåns vandrarhem/Gäsgiveri 2-6 bäddar Sandslån (3 min fr banan):  
www.sandslansgasgiveri.se, tel 0612-500 76
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Välkommen till Arena Danneros kallblodsauktion 2013

Sleipner Ådalen och Riks-Sleipner i samarbete med Ådalens Travsällskap 
hälsar Er hjärtligt välkomna till årets Kallblodsauktion på Dannero.
Auktionen hålls i Multihallen på publikplats, i direkt anslutning till Travrestau-
rangen. En perfekt lokal för detta spännande arrangemang.

Vi erbjuder fina 1- och 2-åringar efter de allra bästa avelshingstarna;
Järvsöfaks, Bokli Eld, Klack Jo, Tangen Scott, Månprinsen A.M., Moe Odin, 
Alm Viktor, Svall Ivar, Wikvinn och Voje Faks. 

Mödrarna är samtliga riktiga toppston. Auktionshästarna är undan;
Emma Express, Silwia, Värdalsjenta, Utopia, Stina Kullers, Ängsrappa, Stella 
S. R., Hammars Saga, Lill Ellika, Lomis, Månstråla, Harnstas Sarptula, Piltindra, 
Indra Tabac, Sara G., Apella R.B., Fideli Kullers och Siva.

Ådalens Travsällskap, Sleipner Ådalen och Riks-Sleipner 
hälsar er än en gång välkommen till en spännande auktion.

Kontaktpersoner;
Dannero      Sleipner Ådalen
Travbanechef Jens Berglund, 070-370 90 80        Lena Westman 070-218 55 26
Sportchef B-O Månsson, 070-666 09 21                Fiffi Ivarsson    070-697 61 07 

Att tänka på;
* Lägsta bud som accepteras är 15 000:- + moms. 
Inropscourtage tillkommer inte.

* Boxar finns i multihallen där auktionen kommer att vara på publikplats.

* Veterinär och ev. röntgenintyg för respektive häst finns uppsatta på boxarna.

* Auktionshäst som ej är frysmärkt är preliminärt registrerad på ST.

* Säljaren ansvarar för att hästens identitet är den uppgivna.

* Hästarna får ej stå kvar i boxarna över natten till måndag. 
Ev. övernattningsbox ordnas av köparen.

* Betalning sker med Kontanter, postväxel, kontokort.
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Auktionsvillkor
Kallblodsauktion Arena Dannero (Multihallen), söndag 18 augusti 2013

§1 
Auktionen arrangeras av Ådalens Travsällskap i samarbete med Sleipner Ådalen och Riks Sleipner.

§2 
Säljaren har ansvaret för hästen fram till hammarslaget, därefter är hästen köparens ansvar. 
Säljaren är ansvarig för utlämnande av hästen till köparen. Säljare/köpare bekostar och ansvarar 
för hästenstransport till/från auktionen. Hästen skall finnas på plats för visning fr o m. lördag 
kl. 13:30 samt skall lämna auktionen senast söndag kl 17:00. 
Ådalens Travsällskap ordnar gratis stallplats från lördag till söndag och ev. tidigare.

§3 
Ådalens Travsällskap ansvarar ej för event. skador som sker under den tid hästen är uppstallad i 
gästbox på Dannero.

§4 
Hästar skall visas i god form och kondition. Ett veterinärt besiktningsprotokoll, högst 12 dagar 
gammalt, skall medfölja i original och kopia samt även hästpass. Ådalens Travsällskap förbehåller 
sig rätten att neka auktionshäst att deltaga på auktionen om hästen visar symtom på sjukdom, ej 
är hanterlig eller i dåligt skick.

§5 
Hästar säljes i befintligt skick vid hammarslaget. Bestämmelser i § 19 Köplagen skall ej tillämpas.

§6 
Anmälningsavgiften är 2.500 SEK. Om hästen uteblir från auktionen utan att kunna visa upp 
veterinärintyg på akut eller smittsam sjukdom åläggs anmälaren en avgift på 5.000 SEK. 
     

§7 
Försäljningen sker efter vanlig auktionspraxis och i katalognummerordning. Säljaren ansvarar för 
riktigheten av de uppgifter som lämnats för resp häst. Lägsta bud som accepteras är 15.000 SEK. 
Köparen skall på auktionsdagen underteckna auktionsavtalet omedelbart efter klubbslaget. 
Inget inropscourtage tillkommer. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. 

§8 
Försäljningen sker mot kontant betalning, kontokort eller postväxel om ej annat överenskommit.

§9 
För den häst som inte är frysmärkt, skall säljaren kunna garantera att den är anmäld för frysmärk-
ning och/eller registrering hos centralregistret ST.

§10 
Säljaren ansvarar för utlämning av häst. Säljaren förbehåller sig rätten att återtaga försåld häst 
intill dess säljare erhållit full likvid.

§11 
Eventuell reklamation/tvist föres direkt mellan köparen och säljaren. Ådalens Travsällskap fritar sig 
allt ansvar beträffande felaktiga uppgifter avseende saluförda hästar. 
Kataloginformation och veterinärintyg är endast vägledande för köparen och befriar inte köparen 
från dennes undersökningsplikt.
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Information
Auktionsförrättare: Mårten Mårtensson

Presentatör: Bert-Ola Månsson

Hästarna visas av: Maria Holmberg och Sara Nilsson.

Tider för Visning i manegen och ev på travbanan;
Lördag 17 augusti kl 14:00 - 16:00

Söndag 18 augusti kl 10:00 - 11:00 i Multihallen på publikplats.

Auktion: Söndag 18 augusti kl 11:15 - ca 13:00.

Obs! För eventuella fakta- eller tryckfel i auktionskatalogen ansvaras ej

DANNERO
RESTAURANGEN

Rose-Marie Strömqvist med personal hälsar välkommen!

dannerorestaurangen@arenadannero.se

Boka gärna bord!
Tel: 0612-70 17 77, 073-183 74 42

Välkommen!
Volten öppnar 10.30
Barserveringen öppnar kl 10.30

Lördag öppnar Barserveringen 11:00.
Söndag 10:00.
Dagens lunch:

Fika.
Fullständiga rättigheter.

Trådlöst Internet på Dannero
Anv namn: BanGuest     Lösenord: Zoogin12
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1 Nygårds Gunnar
12-0345

Hingst, 1 år, född 2012-07-24

Uppfödare: Marie Rohlin & Sören Nygårdh
Ägare: Marie Rohlin, Järvsö

Fadern Tangen Scott föddes 2003 och hade en lysande tävlingskarriär med 
24 segrar på 94 starter, rekordet 20,2ak och tjänade 2.783.559 nok. Men det 
är som avelshingst han rönt störst intresse och han är väldigt populär hos 
stoägarna. Den guldstammade hingsten är e giganten Moe Odin och undan 
DNT’s Elitsto Slogum Vår. Första kullen är född 2009 med bl a Scott Odin 
(172’) och Timian Scott (708’). Dottern Alessandra kvalade in till svenska Krite-
riestoet. 

Modern Fideli Kullers (född -01) är ostartad och har fem avkommor. Bl a Betty 
Bo Kullers (05) med rekord *28,6m och 128.100 kr samt Ysak (08) som kom-
mit igång sent men inlett mycket lovande och tagit två segrar på fyra starter. 
Mormor Lapp Jäntan hade tio avkommor, bl a Blås Åsa med sex segrar och 
331.000 intjänat. Hon var i sin tur undan Tittra (71) som tog 30 segrar och 
tjänade 136.000 kr. Hon var undan toppstoet Reora som även lämnade snabb-
loppsstjärnorna Raj Best (70) med 60 segrar och 365.000 kr samt Love (72) 
med 47 segrar och 264.000 kr.





2 Wild Emma
12-0039

Sto, 1 år, född 2012-03-27

Uppfödare: Stall Dubbel-W. HB, Lycksele
Ägare: Stall Dubbel-W. HB, Lycksele

Fadern Bokli Eld (född -97) var en slitstark travare som segrade i 51 av 159 
starter och tjänade 5.421.603 nok. Den flerfaldige storloppsvinnaren var väldigt 
snabbfotad och tog rekordet 19,1ak. Bland hans avkommor saknas ännu den 
stora stjärnan men i en jämn förärvning kan noteras hög startprocent bland 
avkommorna. 

Modern Emma Express (född -96) var väldigt duktig och tog 13 segrar, 13 
andra- och åtta tredjeplatser på 79 starter. Hon noterade 25,9ak som bäst och 
drog in 500.050 kronor. Hon segrade bl a i finalen av Elitstoet (föregångaren till 
Sto-SM) år 2001 vilket inbringade 100.000 kronor. Hon har tre avkommor och 
den äldsta är född 2009.
Emma Express är mormor Saga Express bästa avkomma av 14. Saga Express är 
i sin tur undan Ixa Express som lämnade hela 15 avkommor. Bl a Xinnon Express 
(214’) som är mor till William Express (född -03) med 181.000 kr på kontot samt 
Järvsö Expressen (född -07) med tio segrar på 31 starter och 220.000 intjänat.
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3 Xander Tabac
11-0011

Valack, 2 år, född 2011-05-02

Uppfödare: Gerth-Ove Karlsson, Heby
Ägare: Gerth-Ove Karlsson, Heby

Fadern Wikvinn (född -01) hävdade sig väl i de största årgångsloppen. Han 
vann kval till Svenskt Kallblodskriterium och blev fyra i finalen. Året därpå vann 
han kval till Svenskt Kallblodsderby och blev tvåa i finalen. Ha fortsatte sedan 
framgångsrikt och totalt gjorde han 93 starter som resulterade i 15 segrar, 12 
andra- och 13 tredjeplatser. Han tjänade 1.517.298 kronor. Han är ny i aveln 
och har bara fyra norskfödda avkommor 2009. Sedan dess har han verkat i 
svensk avel, men av de dryga 40-talet avkommorna är ingen i startbar ålder. 
Wikvinn är undan Fjeldbergjenta som bland tolv avkommor även lämnat Lau-
vin (95) med 1,9 milj nok på kontot.

Modern Indra Tabac (97) är efter Järvsöfaks-fadern Trollfaks och därmed en 
av väldigt få med just de generna på ”sto-sidan”. Hon gjorde tio starter utan 
seger, varav fyra faktiskt i en comeback som 10-åring. Hon har tre avkommor. 
Ulva Tabac (09) är äldst och hon har gjort två starter som treåring. 
Mormor Laverda (77) tog en seger på nio starter. Hon har tretton avkommor 
där Pilo Tabac (85) är den bäste med 17 segrar och 695.700 kr intjänat. La-
verda är i sin tur undan Ragni (65) som även är mor till Best Frej (80) med tolv 
segrar som inbringat 334.400 kr o Jill Tabac (82) som tjänade 159.200 kr.



4 Artig R.B.
12-0220

Hingst, 1 år, född 2012-05-25

Uppfödare: Marita Arvidsson, Töcksfors
Ägare: Marita Arvidsson, Heby

Fadern Voje Faks (född -03) tävlade i Sverige som unghäst och tillhörde den 
absoluta kulltoppen. Vann oftast men hade otur i de stora årgångsfinalerna. 
Han tävlar ännu med frramgång. Hittills har han tagit 25 segrar på 98 starter 
som inbringat 1.796.729 nok. Hans äldsta avkommor är födda 2008. I första 
kullen har han bl a Rognfaks som segrat i 17 av 28 starter och tjänat 673.921 
nok.

Modern Appella R.B. (03) har ett gediget möderne med många slitstarka och 
hållbara tävlingsindivider. Själv tog hon fem segrar på 51 starter och tjänade 
296.507 kronor med rekordet 26,7m. Hon har två avkommor men ingen i 
startbar ålder. Mormor Gittan R.B. (89) gjorde hela 156 starter som resulterade 
i sju segrar, 15 andra- och 19 tredjeplatser. Ho tog rekordet 26,3ak och tjäna-
de 453.307 kr. Hon har sju avkommor. Förutom Appella R.B. även Melvin R.B. 
(376’), Rabalder R.B. (409’) samt Derbystovinnaren 2009 Astra R.B. som tagit 
sju segrar på 30 starter och dragit in 562.000 kronor.



5 Gasa Gasa

Uppfödare: Stall Lappello HB, Lugnvik
Ägare: Annica Gällerstedt, Vännäs

12-0256
Sto, 1 år, född 2012-04-15

Fadern Alm Viktor (född -01) tog 10 segrar, sju andra- och fem tredjeplatser 
på 39 starter. Han tog rekordet *23,0k och tjänade 792.709 nok. Han ansågs 
mycket talangfull och som broder till ultratalangen Alm Rau Jo betraktas han 
med mycket stort intresse i aveln. Alm Rau Jo vann 24 av 25 starter och blev 
dubbelmiljonär. I Norge har Alm Viktor lämnat bl a stoet Sylv Spika (född -06) 
som tjänat drygt en miljon, samt framgångsrike Dotterud Teddy (född -07) 
som tjänat över två miljoner. 

Modern Lomis är själv ostartad och har fyra avkommor varav två i startbar 
ålder. Hajabusa (född -08) och Junifaksen (-09) har båda inlett lovande. 
Mormor Orkania (född -91) var en duktig tävlingshäst med 13 segrar på 73 
starter och tjänade 359.000 kr. Hon har nio avkommor, bl a miljonären Larisso, 
hyperkapable Lapp Lotus samt Lorrino och Laslo.
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6 Moe Finn
11-0280

Valack, 2 år, född 2011-04-09

Uppfödare: Lars Klotz, Fellingsbro
Ägare: Tom & Gunilla Hammarlund

Fadern Moe Odin (född -97) var en fantastisk tävlingshäst. Han tog 92 segrar 
på 160 starter i allra hårdaste konkurrens och tjänade 10.020.332 nok med 
rekordet 19,3ak. Och hans resultat i aveln motsvarar de högt ställda förvänt-
ningarna alla hade på honom. På svensk mark har han bl a lämnat toppstona 
Jenny R.G. (26 segrar, 1.999.900 kr) och Nordblomma (23 segrar, 1.957.300 
kr) samt avelsgodkände Odin Tabac (32 segrar, 1.960.735 kr). I Norge har 
hans avkommor dominerat en längre tid. Vi nämner söner som Moe Brage 
(7,2 milj nok), Neslands Loke (2,6 milj), Bork Odin (2,9 milj), Särpefanten (2,4 
milj) och fenomenet Tekno Odin (5 år med 4,8 milj intjänat).

Modern Lill Ellika (95) startade ofta och svarade för nyttiga insatser. Hon tog 
tre segrar, tio andra- och 13 tredjeplatser på 104 starter och tjänade 243.500 
kronor. Hon har tre avkommor varav två i startbar ålder och båda har startat, 
Liston T.M. (07) och Eloise T.M. (09). Mormor Ellika Lill (81) var också gedigen. 
Hon tog två segrar, sex andra- och fem tredjeplatser på 86 starter och drog in 
102.500 kronor. Av hennes två avkommor har bara Lill Ellika startat.
Moe Finn är anmäld till Svenska Kallblodsklassikern.
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7 Nygårds Gullan
12-0209

Sto, 1 år, född 2012-04-26

Uppfödare: Marie Rohlin & Sören Nygårdh
Ägare: Marie Rohlin & Sören Nygårdh

Fadern Klack Jo tävlade själv framgångsrikt med 22 segrar på 89 starter som 
inbringade 963.031 kronor. Men han är även en avelsgodkänd bror till feno-
menale Järvsöfaks. Klack Jo’s första kull är född 2009 och bästa avkomman 
hittills är stoet Raska Can med tre segrar på 16 starter, rekordet *28,7m och 
278.397 kronor intjänat. Hon har kvalat in till Kriteriestoet och Derbystoet, 
och hon segrade i stofinalen av Sleipner Cup 2013.

Modern Utopia (född -98) importerades från Norge efter att ha segrat i en av 
fyra starter som 4-åring. Hon har sex avkommor, bl a Tareld (04) med tio seg-
rar på 60 starter och 308.000 kr, Stingers (06) med åtta segrar på 63 starter 
och 433.000 kr samt Nygårds Bolinder (09) med två segrar på 14 starter och 
71.800 kr. Han var Kriteriefinalist 2012 efter tredjeplats i kvalet men blev se-
dan oplacerad i finalen. Mormor Ultana (74) hade hela femton avkommor. Nio 
startade och alla segrade. Bäst var Prins Vinter (92) med 15 segrar, rekordet 
21,0ak och 1.684.400 nok. Mormor Ulvana (71) fick bara en avkomma, som 
treåring, och tävlade sedan framgångsrikt med 17 segrar på 111 starter.







8 Wild Isak
12-0038

Hingst, 1 år, född 2012-04-03

Uppfödare: Stall Dubbel-W. HB, Lycksele
Ägare: Stall Dubbel-W. HB, Lycksele

Fadern Bokli Eld (född -97) var en slitstark travare som segrade i 51 av 159 
starter och tjänade 5.421.603 nok. Den flerfaldige storloppsvinnaren var 
väldigt snabbfotad och tog rekordet 19,1ak. Bland hans avkommor saknas 
ännu den stora stjärnan men i en jämn förärvning kan noteras hög startprocent 
bland avkommorna. 

Modern Silwia (född -00) var ostartad och Wild Isak är hennes första avkom-
ma. 
Mormor Marinera (född -90) tävlade gediget och platsade i tolv av 56 starter 
och tjänade 113.700 kronor. Hon är i sin tur undan Sjungartösa (78) som var en 
supertalang med fyra segrar på blott sju starter. I sin tur undan Sjungarflickan 
(65) med hela 40 segrar och över 105.000 kronor med dåtida prissummor. Vi-
dare Sjungartösen (52) som också var duktig och dessutom lämnade kallblods-
drottningen Sjunga Best (71) som tog 121 segrar på 185 starter med rekordet 
25,6k och hela 738.410 kr intjänat.



9 Elin
11-0111

Sto, 2 år, född 2011-06-14

Uppfödare: Staffan Falk, Vittinge
Ägare: Staffan Falk, Vittinge

Fadern Wikvinn (född -01) hävdade sig väl i de största årgångsloppen. Han 
vann kval till Svenskt Kallblodskriterium och blev fyra i finalen. Året därpå vann 
han kval till Svenskt Kallblodsderby och blev tvåa i finalen. Ha fortsatte sedan 
framgångsrikt och totalt gjorde han 93 starter som resulterade i 15 segrar, 12 
andra- och 13 tredjeplatser. Han tjänade 1.517.298 kronor. Han är ny i aveln 
och har bara fyra norskfödda avkommor 2009. Sedan dess har han verkat i 
svensk avel, men av de dryga 40-talet avkommorna är ingen i startbar ålder. 
Wikvinn är undan Fjeldbergjenta som bland tolv avkommor även lämnat Lau-
vin (95) med 1,9 milj nok på kontot.

Modern Sara G. (98) tog fem segrar, fyra andra- och tre tredjeplatser på 35 
starter som inbringade 256.500 kronor. Hon blev tvåa i Derbystoet 2002. Hon 
har fem avkommor. Den förste är Asator (03) som tjänat 219.000 kronor.
Mormor Pillan (92) har sju avkommor. Förutom Sara G. även Baron B.R. (01) 
som tjänat 538.600 kr samt Unkas B.R. (03) med 395.300 kr.
Elin är anmäld till Svenska Kallblodsklassikern.



10 Harnsta Nenne
12-0233

Hingst, 1 år, född 2012-05-21

Uppfödare: Erik & Birgitta Stenman
Ägare: Erik & Birgitta Stenman

Fadern Klack Jo tävlade själv framgångsrikt med 22 segrar på 89 starter som 
inbringade 963.031 kronor. Men han är även en avelsgodkänd bror till fenome-
nale Järvsöfaks. Klack Jo’s första kull är född 2009 och bästa avkomman hittills 
är stoet Raska Can med tre segrar på 16 starter, rekordet *28,7m och 278.397 
kronor intjänat. Hon har kvalat in till Kriteriestoet och Derbystoet, och hon 
segrade i stofinalen av Sleipner Cup 2013.
Klack Jo’s moder Järvsö Anna (född -88) togs till aveln direkt och födde första 
avkomman redan som treåring. Året därpå lämnade hon miljonären Järvsö 
Troll och 1994 föddes sonen Järvsöfaks (201 segrar, världsrekordet *17,9ak 
och 21,2 mkr). Järvsö Anna har lämnat sexton avkommor och via Vinjänta och 
Steggjänta går hennes stolinje ner till mytomspunna Jäntungen.

Modern Harnstas Sarptula (född 96) tävlade duktigt med sex segrar och 
231.000 kr intjänat. Hon var den ostartade mormodern Kingetulas enda av-
komma.



11 Hibopuman
12-0200

Sto, 1 år, född 2012-05-29

Uppfödare: Evan Invest AB, Alfta
Ägare: Ove Linngård, Alfta

Fadern Tangen Scott föddes 2003 och hade en lysande tävlingskarriär med 24 
segrar på 94 starter, rekordet 20,2ak och tjänade 2.783.559 nok. Men det är som 
avelshingst han rönt störst intresse och han är väldigt populär hos stoägarna. Den 
guldstammade hingsten är e giganten Moe Odin och undan DNT’s Elitsto Slogum 
Vår. Första kullen är född 2009 med bl a Scott Odin (172’) och Timian Scott (708’). 
Dottern Alessandra kvalade in till svenska Kriteriestoet. 

Modern Siva (född -98) är ostartad men utan tvekan en plusvariant i aveln. Hon 
har lämnat nio avkommor. Hibo Gumman (03) som noterat svenskt rekord, tagit 
sju segrar på 56 starter och tjänat 296.100 kr. Därefter avelsgodkände hingsten 
Hibogubben (04) som dominerade sin kull som treåring. Tog sjätte raka segern i 
Kriteriekvalet men hade sedan otur i finalen där han slutade fyra. Han har tagit 19 
segrar på 65 starter och tjänat 1.003.310 kr. Därutöver finns kapabla duon Hi-
botösen och Hibokongen.
Mormor juni Dam (85) tog sju segrar på 49 starter och har även lämnat Jerkefaks 
(597’), Juni Blixten (1,6 mkr) samt Fax Ivar K.R. som segrat i elva av 26 starter. juni 
Dam är undan Jerker Dam som tog 22 segrar på 100 starter.



12 Hammars Birk
11-0127

Valack, 2 år, född 2011-05-04

Uppfödare: Jürgen & Ulla-Britt Nygren
Ägare: Jürgen Nygren, Säffle

Fadern Järvsöfaks (född -94) är helt unik och presentation egentligen överflödig. 
Han tävlade från 3 till 15 års ålder. Gjorde 234 starter som resulterade i 201 (!) 
segrar och 21.288.570 kronor intjänat. Han vann allt och noterade det ofattbara 
världsrekordet 17,9ak. Järvsöfaks svenskregistrerade avkommor har tjänat mer 
än 100 miljoner kronor, 23 av dem är miljonärer och han har ett 30-tal avelsgod-
kända söner. Som kuriosa kan nämnas att han är en av blott 23 svenskregistrera-
de avkommor till Trollfaks.

Modern Hammars Saga (född -00) var ostartad och har lämnat fem avkommor. 
Bäst hittills helbrodern Hammars Blixt (04) med tolv segrar på 68 starter och 
577.700 kr intjänat. Mormor Jettevira var duktig själv på tävlingsbanan och fick 
sedan åtta avkommor. Bl a Hammars Tommy (02) med tolv segrar på 108 starter 
som inbringat 507.927 kronor. Jettevira är i sin tur undan norska Granvira som 
även lämnat Kjenner Svarten (82) som vann många lopp och drog in 694.000 
nok samt Torson (87) med 314.000 nok på kontot.
Hammars Birk är anmäld till Svenska Kallblodsklassikern.



13 Nygårds Gloria
12-0210

Sto, 1 år, född 2012-05-27

Uppfödare: Marie Rohlin & Sören Nygårdh
Ägare: Marie Rohlin, Järvsö

Fadern Tangen Scott föddes 2003 och hade en lysande tävlingskarriär med 
24 segrar på 94 starter, rekordet 20,2ak och tjänade 2.783.559 nok. Men det 
är som avelshingst han rönt störst intresse och han är väldigt populär hos 
stoägarna. Den guldstammade hingsten är e giganten Moe Odin och undan 
DNT’s Elitsto Slogum Vår. Första kullen är född 2009 med bl a Scott Odin 
(172’) och Timian Scott (708’). Dottern Alessandra kvalade in till svenska 
Kriteriestoet. 

Modern Stina Kullers (född -02) platsade i 12 av 38 starter och tjänade 
177.000 kronor. Hon har två avkommor där treårige Nygårds Elden är äldst. 
Mormor Lapp Jäntan hade tio avkommor, bl a Blås Åsa med sex segrar och 
331.000 intjänat. Hon var i sin tur undan Tittra (71) som tog 30 segrar och 
tjänade 136.000 kr. Hon var undan toppstoet Reora som även lämnade 
snabbloppsstjärnorna Raj Best (70) med 60 segrar och 365.000 kr samt Love 
(72) med 47 segrar och 264.000 kr.



14 Wild Fakson
12-0246

Hingst, 1 år, född 2012-05-28

Uppfödare: Stall Dubbel-W. HB, Lycksele
Ägare: Stall Dubbel-W. HB, Lycksele

Fadern Järvsöfaks (född -94) är helt unik och presentation egentligen över-
flödig. Han tävlade från 3 till 15 års ålder. Gjorde 234 starter som resulterade 
i 201 (!) segrar och 21.288.570 kronor intjänat. Han vann allt och noterade 
det ofattbara världsrekordet 17,9ak. Järvsöfaks svenskregistrerade avkom-
mor har tjänat mer än 100 miljoner kronor, 23 av dem är miljonärer och han 
har ett 30-tal avelsgodkända söner. Som kuriosa kan nämnas att han är en av 
blott 23 svenskregistrerade avkommor till Trollfaks.

Modern Värdalsjenta (född -06) är importerad från Norge. Hon är själv 
ostartad och Wild Fakson är hennes första avkomma. Hon är i sin tur undan 
Rödjerka (född -87) som bland nio avkommor lämnat Salsnes Jerker (530’), 
Salsnes Ilmi (288’), Salsnes Mentor (179’) och Salsnes Sokken (261’). Hennes 
mor Nöklejerka (född -76) var slitstark och gjorde 159 starter varav ho segra-
de i tolv lopp och tjänade 155.000 nok. Hon var bäst av åtta syskon.



15 Nordmåne A.M.
11-0260

Valack, 2 år, född 2011-05-25

Uppfödare: AnnaMaria Öberg, Ullånger
Ägare: Stall A.M.

Fadern Svall Ivar (född -91) var en veritabel unghäststjärna. Han inledde karri-
ären som 3- och 4-åring med sju segrar och två andraplatser på de elva första 
starterna. Blev sedan oturligt skadad och det enda comebackförsöket misslyck-
ades. Totalt blev det nu bara 19 starter och han tjänade 278.690 kronor. Som 
son till Skarvar är det intressant notera att denne var undan Skarpa, som även 
lämnade Svinten (79) med 103 segrar och 4,7 miljoner kronor intjänat.
Svall Ivar var länge underskattad som avelshingst och har aldrig haft några stora 
kullar. Bästa avkomman är Derbyvinnaren Månprinsen A.M. samt avelsgodkände 
Clay som tjänat 1.190.582 kronor. Svall Ivars moder Svall Indra (83) var duktig 
med sex segrar, elva andra- och fem tredjeplatser på 67 starter och hon drog in 
159.700 kronor.

Modern Månstråla (99) är ostartad och detta är hennes enda avkomma. Mormor 
Månblanka (89) gjorde bara en säsong som sjuåring då hon platsade i fem av 
tio starter. Hon fick bara två avkommor, även ostartade Månskära som är mor till 
nämnde Månprinsen A.M.
Mödernet går sedan tillbaka till Månsola (74) som av tolv avkommor bl a lämna-
de Månsäter, Måntoddan och Månjahn.



16 Ängsrappen
12-0108

Hingst, 1 år, född 2012-05-18

Uppfödare: Jenny Nyström & Daniel Olsson
Ägare: Stall Jeda HB, Skellefteå

Fadern Järvsöfaks (född -94) är helt unik och presentation egentligen överflö-
dig. Han tävlade från 3 till 15 års ålder. Gjorde 234 starter som resulterade i 
201 (!) segrar och 21.288.570 kronor intjänat. Han vann allt och noterade det 
ofattbara världsrekordet 17,9ak. Järvsöfaks svenskregistrerade avkommor har 
tjänat mer än 100 miljoner kronor, 23 av dem är miljonärer och han har ett 
30-tal avelsgodkända söner. Som kuriosa kan nämnas att han är en av blott 23 
svenskregistrerade avkommor till Trollfaks.

Modern Ängsrappa (född -05) är ostartad och har lämnat två avkommor varav 
ingen i startbar ålder. Mormor Kalljana (95) gjorde bara 12 starter men segra-
de i tre (platsade i sju) och har sedan lämnat bl a Ängsjahna (03) med 193.000 
kr och Ängskalla (07) som tagit sex segrar, rekordet 27,3am och tjänat 358.000 
kronor. Hon tillhörde de mest betrodda inför finalen av Kriteriestoet 2010 men 
galopperade oturligt bort sig. Kalljana är undan Geira som bland elva av-
kommor bl a lämnat Kall som tog 30 segrar och tjänade 1.188.385 kronor. Via 
Aurora går sedan stolinjen tillbaka till Reora.



17 O.K.Nova
12-0107

Sto, 1 år, född 2012-05-08

Uppfödare: Kerstin Ottosson, Fjärdhundra
Ägare: Kerstin Ottosson, Fjärdhundra

Fadern Månprinsen A.M. (född -07) är ny i aveln. Han är en son till underskat-
tade unghäststjärnan Svall Ivar och med gediget möderne tillbaka till Måne-
flickan via Månsola som lämnade bl a Månsäter (16 segrar, 308’), Måntoddan 
(26 segrar, 708’) och Månjahn (26 segrar, 1.414’). Månprinsen A.M. har segrat i 
21 av 39 starter och redan tjänat 2.068.700 kr med rekordet *22,7k. Han seg-
rade på löpningsrekord i Svenskt Kallblodsderby 2011 och har i år tagit klivet 
in i den absoluta kallblodseliten med dubbla V75-segrar, bl a i anrika Sven O 
Perssons Minne.

Modern Stella S.R. (04) tävlade i årgångstoppen. Segrade i kval till Kriteriesto-
et och blev sedan tvåa i finalen. Hon tjänade 141.800 kronor. Hennes första 
avkomma Sigge S.R. (10) har gått godkänt premielopp och är inkvalad. Mor-
mor Stella S.R. (97) vann i debuten och tävlade också i årgångsloppen under 
två säsonger då hon gjorde 23 starter. Hon har även lämnat Ludde S.R. (03) 
som tagit 11 segrar på 68 starter och tjänat 690.200 kr. Mödernet går sedan 
vidare via Parrytösen till Parryflickan (75) som vann 24 av 93 lopp och tjänade 
261.950 kr med rekordet *27,3k.
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18 Monster Morris
12-0149

Hingst, 1 år, född 2012-06-14

Uppfödare: Fredrik Fransson, Järvsö
Ägare: Fredrik Fransson & Michaela Boström

Fadern Tangen Scott föddes 2003 och hade en lysande tävlingskarriär med 
24 segrar på 94 starter, rekordet 20,2ak och tjänade 2.783.559 nok. Men det 
är som avelshingst han rönt störst intresse och han är väldigt populär hos 
stoägarna. Den guldstammade hingsten är e giganten Moe Odin och undan 
DNT’s Elitsto Slogum Vår. Första kullen är född 2009 med bl a Scott Odin 
(172’) och Timian Scott (708’). Dottern Alessandra kvalade in till svenska 
Kriteriestoet. 

Modern Piltindra (född -95) är ostartad och har lämnat fyra avkommor. Den 
förstfödde sonen Monster Storm (e Storm Jo) var tvåa i sitt Kriteriekval men 
blev oplacerad i finalen. Gjorde bara tio starter och är tyvärr avliden. 
Mormor Danida (född -88) hade bara en avkomma och hennes stolinje går 
tillbaka till legendariska Andungen (född -62) som tog 104 segrar på 228 
starter och på den tiden tjänade svindlande 291.000 kronor.
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Fjolårets vinnare av Svenskt Kallblodskriterium - B.W.Modde
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Och här ser vi fjolårets glada vinnare av Kriteriestoet. Ovan flankeras Hulte Nova av 
kusken Jan-Olov Åberg och hennes ”allt-i-allo” Leif Jonsson i egenskap av uppfö-
dare, ägare och duktig tränare. Nedan segerdefilering.
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FÖREDRAG
COACHING

MENTAL TRÄNING
INSPIRATIONSMATERIAL 

mental träning är en fantastisk möjlighet att uppnå bestående positiva 
förändringar i livet och att våga ta steget till något nytt och bättre.

stig wiklund erbjuder spännande utmaningar, stärker, förbättrar och 
inspirerar dig och arbetsplatsen genom mental träning, personlig  
coaching och inspiration.

Kornvägen 7 • 873 40 Bollstabruk
Tel: 0612-208 90 • 070-581 89 22

www.positivakicken.se

Stig Wiklund mental tränare, 
personlig coach och inspiratör

Yes, I can - Yes, we can!
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www.arenadannero.

I samarbete med



PLANNJA FLEX
NYHET! Ny Premiumtakpanna som lanseras under våren 2013. Med sitt distinkta 
utseende passar Flex till alla tak. Takpannans profil och steghöjd skapar skuggeffekt 
som ger taket liv och karaktär. Plannja Flex passar alla typer av tak och är designat för 
att ge ett elegant och exklusivt utseende. Finns i svart och brunröd.
Täckande bredd: 1100 mm. Längd: 745 mm.

0612-228 15 0612-71 14 60 WWW.BOLIST.SE/NYLAND
WWW.BOLIST.SE/KRAMFORS


