Cor de la Bryere
Ytterligare en SF hingst som har påverkat varmblodsaveln i hela Europa på ett positivt sätt, framförallt som
förärvare av mycket goda hoppanlag, men har också till skillnad från Capitol haft förmåga att få fram goda
gångarter i avkommorna. Corde som blev hans smeknamn i Holstein, blev efter visst initialt motstånd
uppfödarnas favorit. Det har spekulerats i att Cordes föredömliga bascule över hinder, i förening med
Holsteins stostammar med starka bakdelar, som sig bör hos en ursprunglig drag/ vagnshäst, har varit
hemligheten till framgångarna. Själv en hingst högt i blod, e. Rantzau xx, en fullblodshingst som går
tillbaka på självaste Dark Ronald xx, (den xx hingst som tyskarna aldrig kan få nog av, även Capitol I som
stammar från Cottage Son xx, går också tillbaka till Dark Ronald xx), med en Furioso xx-son som morfar
fanns det stor genetisk prepotens för förärvning av prestationer på högsta nivå. Corde genomsyrar
Holsteiner aveln så till den grad, att det nästan är svårt att hitta rena Holsteinare som inte har honom i
stammen, (Cardento, ett undantag som bekräftar regeln). Många har honom både tre och fyra gånger i
stamtavlan, men en linjeavel på en verkligt bra individ behöver man ju sällan oroa sig för. Hans stora antal
söner har ju bildat egna grenar som tål att korsas med varandra. Cor de la Bryere får nog ses som sin tids
mest inflytelserika avelshingst inom ridhästaveln.
I Sverige verksamma hingstar:
Cortez 679 ELIT, den förste och störste av hingstarna från linjen som verkat inom SWB. Haft mycket stor
betydelse som producent av tävlingshästar inom hoppning, men även producerat dressyrhästar ända upp till
Internationell mästerskapsnivå. Efter en knagglig start då han sattes på utredning efter en säsong p.g.a.
oregelbundna rörelser bak (tuppspatt) var han en mycket populär och anlitad hingst. Han har hela 1472
SWB listade avkommor. Hans BLUP index är fortfarande höga, 142 (H) och 120 (D). Cortez dog 2003
men finns tillgänglig på FAI. Han har lämnat sju godkända söner, där välstammade Chess 880 Pr. A,
(halvbror till Feliciano 823) och Aerline H 949 Pr. A, ur ett KWPN prestationsmöderne har förärvt sig
bäst. Chess som dog 2009 har 350 SWB listade avkommor, och hans BLUP index är 114 (H). Aerline H
har 336 SWB listade avkommor, och mycket goda BLUP index 144 (H). Om det skall bli en fortsättning
på denna ”sub”-linje får hoppet stå till Aerline H.
Castor 895 verkade från 94 fram till 02 då han exporterades till Ungern, har en hög andel tävlinghästar i
hoppning med flera svårklassavkommor. 131 SWB listade avkommor, BLUP index 117 (H).
Som efterträdare till Cortez togs Carte d’Or 1056 Pr. A, in 03, hans äldsta avkommor är 7 år 2011, totalt
200 SWB listade avkommor, BLUP index 121 (H).
Cortus 920 Pr. A, e. Cantus e. Caletto I 95115 har verkat sedan 96 med 581 SWB listade avkommor,
BLUP index 125 (H). En hingst med jämn förärvning, men har inte fått till de riktiga topphästarna för
tävlingsbruk. Sonen Fortus Hästak 1029 var i avel två säsonger, men har endast 15 SWB listade
avkommor.
Camaro M 979 Pr. A, e. Calido 95117 e. Cantus har verkat sedan 00, han har fått fram högt bedömda föl
och unghästar. Han har genomgående mycket höga BLUP index 154 (H), framförallt grundat på
unghästbedömningar. Nu gäller det för denna populäre hingst att avkommorna visar sig på tävlingsbanan.
461 SWB listade avkommor, de äldsta födda 2001. Flera söner till Calido I såsom Cagancho 1017,
Odermus R 1186 finns att tillgå. Cagancho, numera kastrerad, har goda hoppindex, 129 (H), men ännu
unga avkommor, hittills 144 SWB listade avkommor. Odermus R gör i år sin tredje säsong, har inte riktigt
slagit an på stoägarna.
Cagliostro 931 Pr. A, e. Calando I verkat från 97 till 05, exp. till Finland där han fortsatt tävla på hög nivå.
God förärvning av hoppanlag men gångarterna är betydligt sämre, 230 SWB listade avkommor, med höga
BLUP index 140 (H). Calino 932 Pr. A e. Calando I verkade i 3 säsonger 97-99, han har 76 SWB listade
avkommor, med höga BLUP index 137 (H). Avkommorna befinner sig nu i sin bästa ålder och en stor
andel har tävlat (52/76).
Solos Carex 1035 Pr. A. e. Castro e. Calypso I, dressyrhäst på internationell toppnivå, har bara haft 3
riktiga årgångar, kastrerad men finns tillgänglig på FAI. 107 SWB listade avkommor. Måttliga index på de
svenska avkommorna, men har producerat många internationella dressyrhästar främst inom DWB och
Scandic 95342 i KWPN.
Santa Cruz VDL 1042 e. Corland 95032 har verkat i Sverige i 6 säsonger, 03-09, sedan åter till NL. Han
har 199 SWB listade avkommor, BLUP index 127 (H)
Cuper 1068 Pr. A, e. Chambertin e. Cambridge har 120 SWB listade avkommor, höga BLUP index 134
(H), höjdes till A 2011.

Den mycket populäre Corlensky G 1101 e. Cornet Obolensky 95203 e. Clinton e. Corrado I 95073 verkade
2 säsonger före export, men har ändå 199 SWB listade avkommor, han är tillbaka i Sverige 2011, vilket
verkar taktiskt riktigt efter de framgångar hans stora kull 3-åringar hade 2010. Hela 68 avkommor visades
och han erhöll höga BLUP index 142 (H) och 109 (D). Corlensky G har banat väg för en rad CO och
Clinton söner, som Bravour 1190 AB 2010, Zorro 1215 AB 2010, Fantast vh Z. P. 1230 AB 2011.
Careful 1112, Carland 1113, Cartier 1148 och Converter II 1191 är alla söner till Contender e. Calypso
II och företräder den just nu ”hetaste” Corde grenen. Careful har visat vältypade föl, och han fick en son
Centaurus 1221 Gdk 2011, tillika Bruksprovsvinnare i hoppning. Careful och Carland har sin första 3års
årgång 2010. Careful har 286 SWB listade avkommor, BLUP index 132 (H), Carland 141 SWB listade
avkommor, höga BLUP index 141 (H). Mycket populäre Cartier med 269 SWB listade avkommor, har sin
första årgång till 3-årstest 2011. Även Contenders son Contendro I 95134 har haft två söner i avel,
Callahan VDL 1131 och den svenskfödde som 3-åring gdk Common Sense 1172. Callahan har 189 SWB
listade avkommor, har sin första årgång till 3-års test 2011, han gick åter till NL efter 2010. Common Sense
hade högt bedömda föl 2010, men gick inte igenom bruksprovet 2010 eller 2011, tycker det är synd att man
inte kan väga in de föl som producerats när man bedömer en sådan här hingst.
Spännande nya tillskott är Cohiba 1198 e. Chacco Blue 95213 e. Chambertin, Bruksprovsvinnare 2010,
och Cabachon 1216 e. Casall e. Caretino 95070, Casall är ju mycket framgångsrik under RGB. Casall som
ägs av Holsteiner Verband är ”reserverad” för det egna förbundets ston, så här är endast sonen tillgänglig.
De var de populäraste hopphingstarna 2010, Cohiba med 127 ston och Cabachon hade 145 ston.
Interim tillstånd(Spermaimport hingstar):
Corland 95032 (ex. Corlando) Pr. A, Come Back II 95046 Pr. A och Casir Ask 95087 Pr. A 2011 är alla
Holstein födda men har verkat inom DWB och använts så mycket i SWB att de har svenska index. Alla tre
är mycket goda förärvare med genomgående höga index framförallt i hoppning, men Come Back II
utmärker sig med att ligga allra högst i gångartsindex. Corland har förutom KWPN födde sonen Santa
Cruz VDL 1042 i svensk avel, 109 SWB listade avkommor, varav ca hälften är svenskfödda. Corlands
BLUP index 109 (D) och höga 156 (H). Come Back II har 71 SWB listade avkommor, varav knappt
hälften är svenskfödda. BLUP index 145 (D) och höga 132 (H). CB II är tyvärr inte längre tillgänglig i
Sverige. Casir Ask har 104 SWB listade avkommor, varav ca 90 är svenskfödda, BLUP index 114 (D) och
höga 137 (H).
Calido I 95117 har ett drygt 30-tal svenskfödda avkommor av totalt 95 SWB listade avkommor, de flesta
födda 06 och senare. Inga svenska index då hingsten har upptäckts ganska sent. Sonen Crelido 95089 har
varit tillgänglig sedan 2001, med 47 SWB listade avkommor har han måttliga BLUP index 111 (D) och
116 (H).
Contendro I 95134 e. Contender har varit den populäraste av alla Contender söner som finns på spermaimport med 79 SWB listade avkommor, varav drygt hälften är svenskfödda, mycket höga BLUP index 159
(H). Contendro I utmärker sig med mycket elegant typade avkommor, ibland av mindre modell.
Coleur Rubin 95138 e. Cor d’Alme har ett 10 tal svenskfödda avkommor. Har även haft sonen Coriall
1010, född i Hannover som endast verkade en säsong innan han förolyckades, har dessutom svenskfödde
Dee Jost van Dyke 1158 i avel sedan 08.
Ytterligare en mängd hingstar har verkat och verkar på spermaimport men har antingen blivit lite använda
eller är så nya att de inte hunnit få bedömda avkommor än.
Totalt har hittills 98 hingstar från Cor de la Bryere’s linje verkat inom SWB, 53 stationerade i Sverige och
45 genom spermaimport. 12 svenskfödda söner har godkänts, där Cortez står för de flesta, nya tillskott är
Dee Jost van Dyke 1158 e. Couleur Rubin, gdk 2008, Common Sense 1172 e. Contendro I gdk 2009 och
Centaurus 1221 e. Careful, gdk 2011.
I aveln av hästar för framförallt hoppning är Cor de la Bryere linjen en fixpunkt, men även här liksom hos
Ladykiller xx är det ett så stort antal hingstar tillgängliga, så att det är svårt att överblicka deras resultat.
Cortez betydelse kan bara prisas, men alla söner till trots är det svårt att se en fortsättning på en svensk
Corde gren. De tre danska musketörerna, se ovan, är samtliga mycket goda hingstar. Framtiden får utvisa
vem som i svärmen av Contender-Contendro I sönerna kommer att bli den bäste. Även Caletto I- Cantus –
Calido I utgör en betydande grupp hingstar. Nästa gren är Corrado I med sönerna Coriano, Indorado och
Clinton, sedan vidare till Cornet Obolensky med söner. Caretino-Caretano m flera utgör också en gren av
linjen, här från Caletto II, Casall skapar nytt intresse här.. De inte fullt så yviga grenarna från Cor d’AlmeCouleur Rubin och Cambridge-Chambertin-Chacco Blue är också av intresse.

