Alme (SF)
Fransk förärvare av första klassens hoppanlag, har starkt påverkat hoppaveln inom samtliga europeiska
förbund. En av Zangersheides grundar hingstar, men startade med att producera en rad framgångsrika
söner, både i aveln och i sporten, inom SF (Jalisco B, Galoubet A, I Love You).
I Sverige verksamma hingstar:
Aladin Z 692 inlånades ett år (85), en son Bartok 775, 58 avkommor listade inom SWB. Främst utmärkt
sig som morfars hingst. Dammen 774 Pr. A verkade i Sverige i två omgångar med 248 avkommor listade,
han har producerat en del tävlingshästar, en viss kritik har funnits mot temperamentet.
Acapulco Gold 789 e. Ahorn Z e. Alme’ dog tidigt efter 4 säsonger. Alcatraz 1092 Pr. A e. Aloube’ Z e.
Alme’, kom till Sverige på äldre dar, 2005, har tidigare funnits med interim tillstånd.
Mest använd har Quite Easy 958 Pr. A e.Quidam du Revel 95038 e. Jalisco B e. Alme’ varit med 1227
avkommor listade inom SWB. QE har också använts i Danmark och verkar nu inom SF. Med så många
avkommor börjar den svenska marknaden vara mättad. Hingsten hade till en början mycket stora
framgångar framför allt med sina unghästar, äldsta avkommorna 12 i år, men har inte riktigt fått fram så
många topphästar som ex.vis Cardento. QE är dock den bättre allround förärvaren och gett en hel del hästar
med mycket goda gångarter. BLUP index 123 (D), 126 (H). Förutom Qalle 1046 och Easy Boy 1159 som
båda tagits ur avel har QE gdk. hingstar i andra förbund.
Acacio 948 Pr. A, Advokat 963 och Akribori 1053, samtliga efter Accord II e. Ahorn Z e. Alme’, har
också haft en viss populäritet och inflytande. Acacio har väl börjat bäst av dessa tre, har 274 avkommor
listade inom SWB. Advokat blev inte så mycket använd, och Akribori troligen alldeles för mycket använd
med 660 avkommor listade inom SWB på endast 6 säsonger. Hingsten har mycket måttliga index grundade
på visade unghästar, och om han inte revanscherar sig med tävlingshästar så är detta en av de större
felsatsningarna inom aveln på senare tid.
Maloubet de Pleville 1039 e. Baloubet du Rouet SF 95083 och de ny godkända Balougraph 1150 (08)
och Baltimore 1178 (09) e. Balou du Rouet 95144 e. Baloubet du Rouet SF 95083 e. Galoubet A e. Alme’
företräder alla Galoubet A grenen men är samtliga nya i aveln. Maloubet har 121 avkommor listade inom
SWB och uppnått ett högt BLUP index 152 (H). Ur den äldsta årgången födda 2004 har ungefär hälften
tävlat. Tyvärr har han haft relativt dålig fertilitet under sin tid i avel.
Interim tillstånd(Spermaimport hingstar):
I Love You SF 95019 har haft ett fåtal avkommor, varav sonen Love 2U2 1030 var gdk några säsonger.
Animo 95031 som bara använts till enstaka ston har med Pessoa VDL 1163 fått en son som startade med
en lovande fölårgång 2009.
Quidam du Revel SF 95036 e. Jalisco B har använts en del och har ett 60 tal svenskfödda avkommor och
totalt 116 avkommor listade inom SWB, han har höga hoppindex och som en av sportens största matadorer
både på hoppbanan och i aveln, har han även en lång rad söner som gjorts tillgängliga på sperma import.
Quaterback 95235 e.Quaterman e. Quando-Quando e.Quattro B 95236 e.Qredo de Paulstra SF e.
Galoubet A e.Alme’ har dragit uppmärksamhet till sig för sina framgångar som gångartshingst i Tyskland
och varit en förhållandevis populär spermaimport hingst, de äldsta avkommorna är födda 2008. Här rör det
sig om snabba generationsväxlingar med Quaterback redan sex generationer från Alme’.
Totalt har hittills 48 hingstar från Alme’s linje verkat inom SWB, 27 stationerade i Sverige och 21 genom
spermaimport.
5 svenskfödda söner har godkänts, där Avon 1177 godkänd 09, just nu är den ende tillgänglig i aveln.
Denna hingstlinje är mest hoppning men genom QE 958 och senast Quaterback har linjen kommit mer i
ropet också som gångartsförärvare.

