Donnerhall
Själv tävlingsindivid av högsta klass, dominerade dressyrmästerskapen under Karin Rehbein på 90 talet.
Stor hingst av något kraftigare modell, härstamningmässigt obesläktad med andra dressyrlinjebildare. Väl
representerad med söner i framförallt de tyska förbunden Hannover och Oldenburg, samt inom DWB.
Donnerhall med söner har inte använts i så stor utsträckning inom KWPN.
I Sverige verksamma hingstar:
Don Primero 981 ELIT (vilket jag tycker han fick alltför lättvindigt på främst utländska och unghäst
meriter) äldsta avkommorna f.01, har haft goda framgångar med föl, avkommor i unghästtest, Breeders och
championat, samt avkommor uttagna till Unghäst VM. Paridon Magi, f.03 ue.Napoleon 625 och segrare i
6-årsklassen 2009 är en utmärkt representant. Avkommorna börjar nu komma upp i sådan ålder att man
borde förvänta sig tävlingsresultat i MSv och Sv klass. Oklart om avkommorna räcker till i högsta klass.
Typförärvning av äldre modell. Populär, väl använd, 425 SWB reg. avk. till 2010, varav ca 400 är
svenskfödda. Har haft 3 söner godkända i SWB aveln, varav endast Double Diamond II 1133 är aktuell.
Fortfarande fertil vid 25 års ålder, 2010.
Donnerfly 951 Pr. A i avel sedan 98, äldsta avkommor 12 år. Relativt få avkommor, 200 SWB reg. tom
2010. En son, SWANA reg. Eros TP 9058
De la Gardie 950 e. Davignon I 95048 e. Donnerhall är också Pr. A, i avel sedan 98, 242 SWB reg. tom
2010
D-Day 935 e. Donnerschwee e. Donnerhall verkade i två omgångar inom SWB, 97-98, 01-02, han blev
flitigt använd, och en hel del tävlingshästar upp till Svår klass har kommit fram, varav ett antal har
exporterats. Hingstens och avkommornas lynne har varit omdiskuterat. Han lämnade den till USA
exporterade sonen Stonefire 1074 (kastr.) 379 SWB reg. tom 2010.
Don Charly 1052 e. Don Gregory e. Donnerhall, EM 2009, Internationell dressyrhäst med Minna Telde
har också några små årgångar inom SWB.
Dalwhinnie 1180 e. De Niro godkändes 2009, en välstammad hingst med Rohdiamant som morfar och ur
stofamilj 31 från Hanssons i V. Hoby. Han har under sina två första säsonger betäckt 93 ston och lovande
föl har visats.
Interim tillstånd (Spermaimport hingstar)
De Niro 95060 IN 97 Pr. A. 207 listade avk. varav ca 135 svenskfödda. Sex söner i SWB avel varav
Dionysos 1038 och Danone 1040 båda är Pr. A. Två svenskfödda söner, Di Caprio 1023 och Dalwhinnie
1180. De Niro sonen De Noir 95137 född i Hannover men verksam i Danmark, och har ett 50 tal
svenskfödda avkommor och fått genomgående höga BLUP index i dressyr liksom fadern De Niro.
Don Schufro 95077 IN 99-02, sedan kasserad efter pungbråcksoperation, själv tävlingshäst på högsta
internationella nivå. 194 listade avk. Sex söner i svensk avel varav de jämngamla Bocelli 1044 Pr. A 2010
och BH Don Romantic 95119 Pr. A 2011, varit särdeles framgångsrika, med högt bedömda föl och
unghästar vid 3 årstest, kvalitetstävlan, Breeders och championat. Bocelli 1044 toppar den senaste BLUPlistan i dressyr med 162 i index, samt tävlas på Grand Prix nivå. BH Don Romantic 95119 har 2 söner i
SWB avel, Damino SD 1157 och Flash Dancer IM 1175 varav Damino SD 1157 var Bruksprovsvinnare
2009, samt debuterade med en utmärkt fölårgång 2009.
Totalt har hittills 38 hingstar från Donnerhalls linje verkat inom SWB, 22 stationerade i Sverige och 16
genom spermaimport. 10 svenskfödda hingstar har godkänts, varav Bocelli redan uppnått A, Damino SD
och Dalwhinnie har gjort en lovande start i aveln.
Hingstarna ur denna linje verkar passa mycket bra på SWB ston med linjer från Amiral, Indus, Bernstein.
Master, etc.
Dominerar BLUP index för gångartshingstar. 1. Bocelli 162, 3. Don Schufro 155, 4. BH Don Romantic
155, 5. Don Primero 153, 6. De Niro 147, 9. De Noir 142, alltså sex av tio-i-topp ur denna linje.
Återstår att bevisa med avkommor på tävlingsbanan på högsta nivå.

