Capitol I
Skimmelhingsten från Holstein som är en av hörnpelarna i den internationella hoppaveln med massor av
söner, vidare ättlingar, samt tävlingshästar strikt för hoppning inom alla avelsförbund. Producerar hästar
med stor kapacitet, men ibland betecknad som ”dumb power”. Kommer ur ett mycket känt och framstående
holsteinskt möderne. Stammen på Capitol I s far, Capitano är omtvistad, Capitano lär ha förärvt enbart
skimmlar, vilket skulle tyda på två skimmel anlag, Capitanos far anges vara den brune Corporal, men en
troligare skyldig var skimmeln Grand Vikar, och Capitol I skulle i så fall ha en intressant linjeavel tillbaka
på mödernet (Vase och Rappel). Hingstlinjen förblir den samma eftersom denne unghingst också var efter
en son till Cottage Son xx, nämligen Colonel.
I Sverige verksamma hingstar:
Cardento 933 ELIT. Har visat allt själv som tävlingshäst, medlem av de två silverlagen (VM och OS 04).
1197 SWB listade avkommor. De äldsta avkommorna är födda 1998, Cardento har hittills 500 tävlande
avkommor. Redan producerat många svårklass hästar, varav flera tävlas internationellt av hoppsportens
kändisar. Har passat mycket bra till svenskstammade ston, kanske särskilt där Maraton-Magini finns som
morfar. Lättanvänd holsteinerhingst då han saknar Cor de la Bryere och Landgraf I i stammen.
Avkommorna kan vara sent utvecklade och är inte de vackraste. Ren hoppproducent men kanske den bäste
som verkat inom SWB. Har fått fram 4 söner, Cosmopolite S 1021 (Exp.US), Cyklon 1083, Algot 1182
och Corporal VDL 1224 senast 2011. Det är verkligen angeläget att dessa söner används och fler borde
komma fram. Här har man något unikt inom SWB som borde satsas på. Cardento har gått åter till NL, men
verkar via FAI av god kvalite. BLUP index 162 (H)
Cosmopolite S 1021 hann få 57 SWB listade avkommor innan han exporterades och BLUP index 141 (H).
Äldsta årgång födda 2003, en god andel har redan tävlat.
Cyklon 1083 har gjort allt rätt, och de få avkommor han haft har bedömts mycket väl. En mycket
elegantare hingst än fadern Cardento, som stoägarna borde använda mer.
Algot 1182 hade högt bedömda föl i sin första årgång 2010.
New Balance 971 Pr. A. e. Indoctro 95108 e. Capitol I, holländskfödd son till utmärkte Indoctro, äldsta
avkommorna födda 2000, 160 listade avkommor inom SWB, ej så mycket använd men visat lovande
förärvning. BLUP index 141 (H). Hingsten har tävlats i dressyr upp till Svår klass, och förärver även goda
gångarter.
Cappucino 1002 Pr. A. e. Carthago e. Capitol I verkade endast 2 säsonger, 54 SWB listade avkommor
födda 02 och 03. Hela 33 av dessa har tävlats och BLUP index är höga 145 (H).
Casa Grande 1018 e. Cassini I e. Capitol I verkade 4 säsonger, 84 SWB listade avkommor födda 03 till
06. 34 av dessa har tävlats och BLUP index är 129 (H).
Övriga svensk stationerade hingstar från linjen har använts sparsamt eller är så nya i avel att man inte kan
bedöma dem.
Interim tillstånd(Spermaimport hingstar):
Indoctro 95108 Pr. A, har funnits tillgänglig sedan 2002 och har ett 40 tal svenskfödda avkommor. Han
har ett mycket högt hopp index 164, och leder BLUP tabellen före halvbrodern Cardento. Många
importerade ung- och tävlingshästar ligger till grund för statistiken.
Casino 95045 och Carano 95086 både e. Capitol och verksamma i Danmark är de mest använda spermaimporthingstarna. Carano har också uppnått ett bra BLUP index 141 (H).
De sista tre åren har allt fler hingstar från Capitols linje gjorts tillgängliga på spermaimport, men för tidigt
att bedöma deras avelsresultat. Svensk avel saknar tillgång till de bättre sönerna till Cassini I och II samt till
Carthago
Totalt har hittills 37 hingstar från Capitols linje verkat inom SWB, 19 stationerade i Sverige och 18 genom
spermaimport.
4 svenskfödda söner har godkänts, där det är angeläget att Cardentos söner används i aveln.
Denna hingstlinje är ren hoppning och inget annat, (undantag New Balance).

