Furioso xx-Furioso II-Mexico
Franske fuxen Furioso II verkade framförallt i Oldenburg hos mästerlige uppfödaren Georg Vorwerk,
Kappeln, men har med tiden vunnit inflytande inom samtliga Europeiska avelsförbund. Till Sverige kom de
första sönerna redan i mitten på 70 talet då först Furidant 500 kom till Flyinge 1974, och samma år den två
år yngre Furioso III 525 (i utseendet en kopia av fadern) som kom in som privatägd hingst. Båda dessa
hingstar var klart hoppbetonade, och detta är vad Furioso II ättlingarna ursprungligen excellerade i.
Förnämste exponent för hoppanlagen torde For Pleasure 95185 vara, en verklig järnhäst med en både
mycket lång och otroligt framgångsrik karriär. Ett större inflytande som förärvare av hoppanlag har annars
Voltaire 95025 haft, som i huvudsak verkat inom KWPN, främst representerad av sonen Electro 778 i
Sverige. På senare år har Furioso II blodet kommit i ropet inom dressyraveln, främst genom Furioso IIs
sonson Florestan I 95079 med vidare ättlingar i 3 generationer. Furioso xx blodet har starkt bidragit till
KWPNs stora framsteg inom dressyraveln, först genom ytterligare en sonson till Furioso II, Cocktail som
lämnat den ledande dressyrförärvaren Jazz 95133. Dessutom finns det ytterligare en linje som går tillbaka
till Furioso IIs äldre helbror Mexico, där en sonson till Mexico är den viktige Ulft i KWPN, han har i sin tur
lämnat Ferro 95104.
I Sverige verksamma hingstar:
Furidant 500 Pr. A i avel 74-93, medelgod förärvning, kanske inte riktigt blev vad man önskat, en son
Origo 638 svårklasshoppare som verkade några år i aveln. Furioso III 525 Pr. A verkade främst i Småland
(Gowenius), en SWANA reg son Electus 9002. Ytterligare två söner Freimoor 666 Pr. A och Fasching
615 verkade i aveln varav Freimoor så sent som 97. Freimoor framförallt har visat mer anlag som
dressyrförärvare.
Electro 778 e.Voltaire 95025, Pr. A, KWPN född, populär hingst som verkade 13 säsonger innan han
återgick till NL. 602 avkommor listade inom SWB. God förärvare av hoppanlag och verkar vara en
värdefull morfarshingst. Guido 985 också e.Voltaire 95025, Pr. A är fortfarande verksam, med 197
avkommor listade inom SWB. Nintender 1189 togs in i år, 2009, och som sonson till Voltaires främste son
Concorde 95040 ytterligare skott på hingstlinjen.
For Feeling 1069 e. For Pleasure 95185 var inlånad från Tyskland i tre säsonger, äldsta årgång födda 05,
319 avkommor listade inom SWB. BLUP index måttliga 112 (D) och 116 (H).
En lång rad Florestan I söner finns tillgängliga, där Friendship 1094 och sonen Figaro R 1085 har verkat
längst, sedan 2005. Figaro R har varit den populärare av de två med hittills 380 avkommor listade inom
SWB. BLUP index 124 (D). Fadern Friendship har 85 avkommor listade inom SWB men ännu inga index.
First Wish 1103 e.Furst Heinrich (unghästfenomen som dog under något mystiska omständigheter) var
mycket populär de två säsonger han verkade innan han kasserades för struppipning. Han har 262
avkommor listade inom SWB. BLUP index är goda 133 (D).
Topaasch 1090 e. Jazz 95133 hann bara verka två säsonger innan han förolyckades. 96 avkommor är
listade inom SWB. BLUP index 119 (D), något av en besvikelse. Sonen Tabasco 1201 ue. Sack 907
godkändes 2010.
Metall 1070 och Kennedy 1119 båda KWPN födda söner till Ferro 95104 och alltså ättlingar till den andra
brodern Mexico SF, har också verkat inom SWB. Metall 1070 i 3 säsonger, där de äldsta avkommorna är 6
i år, totalt 123 avkommor listade inom SWB. Svaga BLUP index 107 (D). Sonen Maserati 1204 ue. TipTop 962 godkändes 2010. Kennedy 1119 har verkat sedan 2006 och har ännu för få avkommor för att
kunna bedömas.
Interim tillstånd(Spermaimport hingstar):
Voltaire 95025 har funnits tillgänglig sedan 91, han har ett 40 tal svenskfödda avkommor och har
genomgående höga avelsvärden, totalt 179 avkommor listade inom SWB. Inom SWB producerat Vallon
1013 och inom SWANA Jondalar 9055. Kannan 95343 med egna och avkommemeriter i högsta klass
blev tillgänglig 2010. Med Le Mexico som mormorsfar är han linjeavlad på Furioso xx.
Concorde 95040 har funnits tillgänglig nästan lika länge men knappast använts.
Florencio I 95122 e. Florestan I 95079, unghäststjärna som blivit relativt mycket använd, har levererat
högt bedömda föl och unghästar, totalt 113 avkommor listade inom SWB, varav dryga 90-talet är
svenskfödda. BLUP index är skyhöga 161 (D) och högt på alla gångarter, ett snäpp under ledande Bocelli
på den senaste rankningen, förra året delade de första plats. En populär spermaimport hingst, den äldsta
årgången f. 04 var endast 5 individer, men han har en större årgång 6-åringar i år som borde börja visa sig
på tävlingsbanan. Sonen Floricello 1219 godkänd 2011. Möjligen negativt är att han verkar ge smått och
stort om vartannat, samt ett frågetecken har kommit upp på skrittkvaliten, (holländska rykten). Florestan I

95079 har också funnits tillgänglig men inte blivit använd , en egendomlig paradox med tanke på hur
många söner som tagits in. Jag kan bara hitta en genuint svenskfödd avkomma!
Jazz 95133 har också bara enstaka avkommor (5) födda inom SWB, detsamma gäller för Ferro 95104.
Däremot har Johnson 95254 e. Jazz haft viss popularitet och har ett 20-tal avkommor listade inom SWB,
högt bedömda föl har visats, de första 3-åringar visades 2010. Paradoxen igen, hellre sonen än fadern!
Rousseau 95238 e. Ferro 95104 med sönerna Blue Hors Zack 95316 och Ampere 1225 (95331) har fått
stor uppmärksamhet de sista åren. BH Zack ue. Jazz debuterade med en högt bedömd fölårgång 2009, och
har haft fortsatt stor framgångar inom sitt hemförbund DWB. Han har redan 39 avkommor listade inom
SWB med mödernen av en kvalitet över genomsnittet. Ampere har en relativt stor fölårgång födda 2010
(19) också med många högt meriterade mödrar, fölen visade sig väl 2010, och här blir det stora
förväntningar framöver. Ampere står nu på Tullstorp 2011, hingsten har betäckt mycket i Tyskland och var
tydligen rejält sliten när han kom över.
Totalt har hittills 59 hingstar från Furioso’s linje verkat inom SWB, 32 stationerade i Sverige och 27 genom
spermaimport.
7 svenskfödda söner har godkänts, främst i den tidigare vågen av Furioso II ättlingar.
Denna hingstlinje började med hoppförärvare, men har nu nästan helt svängt om till gångarts dito, med
toppförärvarna Florestan I, Florencio I, Fidermark I, Furst Heinrich, Jazz och Ferro. Florestan med ättlingar
anses ge vänliga och ridbara hästar, den riktiga superstjärnan har inte producerats än. När det gäller Jazz
och Ferro så gäller hög kapacitet, men också mycket nerv och ”elektricitet”.

