Ladykiller xx
Ladykiller är den av alla de fullblodshingstar som användes som förädlare inom Holsteiner aveln på 60-70
talet som har fått störst betydelse och grundat en omfattande hingstlinje, numera spridd över hela Europa.
Allra främst genom sönerna Landgraf I och Lord, med efterföljande generationer. Inom dansk avel har
Ladykiller blodet använts flitigt, och många av de hingstar som senare kommit in till Sverige, har kommit
via Danmark(avlagda?). En mängd hingstar från Ladykillers linje har verkat inom SWB alltsedan
Limelight 636 lånades in i början på 80-talet från just Danmark. Från början var hoppanlagen de mest
framträdande, men hingstar ur denna linje har också visat sig vara goda gångartsförärvare, kanske särskilt
inom KWPN med Flemmingh, som förärvt goda dressyranlag. Inom SWB har inte det varit fallet, utan där
förknippas Ladykiller blodet med hoppning-fälttävlan. Inom ursprungsförbundet Holstein, har linjen
avtagit på hingstsidan men är fortfarande aktuell i många mödernen. De L hingstar som finns kvar står för
den gångartsavel som i viss mån fortfarande bedrivs. Huvudmålet för Holsteiner Verband är ju att
producera hopphästar. Vid 2009 års Körung godkändes 2 hingstar från linjen vilket är ett välbehövligt
tillskott.
I Sverige verksamma hingstar:
Pionjären var Limelight 636 Pr. A, inlånad från DK 80-81 e. Liguster e. Landsturm e. Ladykiller xx, han
har också haft danskfödde sonen Lipton 779 i svensk avel. Limelight har 81 avkommor listade inom SWB,
av dessa är ca 50 svenskfödda, resten importer från DK.
Little Boy 756 Pr. A, är den ende Ladykiller xx-son som direkt verkat inom SWB, har lämnat en godkänd
hingst, Lord Alberth 930 som inte blev så mycket använd. Little Boy har 279 avkommor listade inom
SWB.
Landgraf I sönerna Landprinz I 815, Leuthen I 825 och Landlord 849 kom in i svensk avel i början på
90 talet. Landprinz verkade endast två säsonger innan han återgick till Tyskland. Leuthen I 825 Pr. A har
lämnat två godkända hingstar, Le Mistral 923 och Lucky Point HE 1121, Le Mistral har i sin tur lämnat
Brigadör 1051. Leuthen har lämnat goda tävlinghästar för hoppning och även fälttävlan, han har
301kommor listade inom SWB. Har även haft svenskfödde sonen Löjtnantshjärta godkänd en tid i Norge.
Till Leuthen I nackdel måste man säga att relativt få avkommor har tävlat.
Landlord 849 ELIT har varit den framgångsrikaste representanten för Ladykiller xx linjen och den enda
som uppnått ELIT, han hade tidigare också goda framgångar i tysk avel och slutade sin karriär på
Zangersheide. Avkommorna har utmärkt sig i hoppning och är av elegant typ men med måttliga gångarter.
Han har 585 avkommor listade inom SWB. Han har många tävlande avkommor i hoppning men har haft
svårt att få fram internationellt konkurrenskraftiga hästar, med tanka på att han producerade en VM vinnare
1998 innan han kom till Sverige. Den bäste kanske är Lunatic ue. Utrillo 432 som har gått internationell
1.60. Landlords son Lasandos 922 är importerad från Holstein. Han har varit i avel sedan 1996 och har 230
SWB registrerade avkommor, han har medelmåttiga till svaga index samt relativt få tävlande avkommor.
Landgraf sönerna Lancier 987 och Lavall I 1007, båda Pr. A vilket jag tycker är märkligt, Lavall har inga
svenskfödda avkommor överhuvudtaget. Lancier har totalt 98 SWB reg. akommor av vilka ett 70 tal är
svenskfödda. Vare sig Lancier eller Lavall har svenska index, har de då fått sina A på de danska meriterna?
Lanciers son Looping 876 är också Pr. A., han var danskfödd men har verkat inom SWB sedan sin 4 års
säsong. Looping har 203 SWB listade avkommor, många av dem är fortfarande unga och har inte hunnit ut
på tävlingsbanorna än. Hingsten har måttliga index, som måste ha dalat sedan han fick sitt A 2007. Även
Laurin 966 e. Ladalco e. Landgraf I är Pr. A, han verkade 5 säsonger med har måttliga index. 78 SWB
listade avkommor.
Elmshorn 887 Pr. A, efter den andre store Ladykiller sonen Lord, har verkat i 15 säsonger, han har aldrig
varit en poppishingst men har uppnått bra hoppindex och lämnat goda tävlingshästar. 194 SWB listade
avkommor varav en del är importer. Han har uppnått BLUP index på goda 130 (H).
Last Liberty 988 Pr. A, e.Lord Liberty e. Lord har verkat inom SWB sedan 2000. En hingst med möderne
från Hannover men premierad i Old, som visat mycket god allround förärvning, har fått höga jämna BLUP
index. Äldsta årgång född 2001 och tävlinghästar börjar synas, 180 SWB listade avkommor.
Levantos II 939 Pr. A, e.Liostro e. Ladykiller xx verkade 6 säsonger, var populär med 222 SWB listade
avkommor, har lämnat en god andel tävlingshästar för hoppning där han har höga index, medan
gångartsförärvningen är måttlig.

Lucky Light 940 Pr. A, danskfödd e. Lagano e. Leander e. Ladykiller xx lånades in i fyra säsonger 97-98,
00-01, han har 213 SWB listade avkommor, många av de äldre och yngre avkommorna är importerade från
Danmark. Han har goda index allround och många tävlande avkommor.
Andra inom SWB verksamma hingstar att hålla ögonen på är Iowa 960 e. Libero H (som varit utlånad till
Frankrike), Manhattan 1122 e. Burggraaf (inlånad från Holland), Nobel 994 e. Larno, (allround hingsten
som tillgrips av obeslutsamma stoägare), han har mycket jämna men måttliga index. Populäre Ludwigs
Champion 1129 e. Ludwig von Bayern e. Landor S 95062 gör sin femte säsong 2011 och har redan 193
avkommor listade i SWB.
En massiv Flemmingh influx hände 09-10, då en rad Flemmingh-ättlingar visades och godkändes. Twiligt
1062 har dock verkat sedan 04, Wladimir O.A. 1138 och Lingh 1185 godkändes 09, Lingh har de bästa
egna prestationerna, och Wladimir O.A. har gjort mycket väl ifrån sig i unghästklasser. 2010 godkändes
Krack C. 1209 Pr. A, sonen Tuschinski 1213, medan sonsonen (Taylormade) Temptation 95355 blev
godkänd för spermaimport. Bruksprovstvåan 2010, Bellagio 1195 e. United är ytterligare en sonson till
Krack C.. Alla dessa tillhör Landgraf I grenen.
Intressanta hingstar från Lord grenen är Laptop 1127 e. Loredo, som bara hann verka en säsong innan han
dog, han har 83 avkommor listade i SWB, varav ett 50 tal är svenskfödda, har BLUP index på 122 (H). Lux
Z sönerna Non Stop R 1031och Tornesch 1042 Pr. A representerar också Lord grenen. Särskilt Tornesch
har varit populär med 318 avkommor listade i SWB, de äldsta avkommorna är födda 2004. Han har BLUP
index 124 (H) mest baserat på unghästbedömning så här långt. Sonen Turmalin 1202 ue. Landlord
godkändes 2010. Tornesch tävlas framgångsrikt på internationell nivå av Malin Baryard
Interim tillstånd(Spermaimport hingstar):
Landor S 95062 Pr. A, e. Landadel e. Landgraf, flitigt använd spermaimport hingst som har 87 SWB
listade avkommor varav lite drygt hälften är svenskfödda. Han har höga jämna index, en av de bästa
hingstarna från denna linje i mitt tycke. Sonen Lambrusco Ask 95320 fanns tillgänglig 09.
Flemmingh 95106 e. Lacapo e. Landgraf har funnits tillgänglig (FAI) sedan 02 men använts mycket
sparsamt.
Lux Z 95191 e. Lord Calando e. Lord har sedan 05 varit väl använd med ett 40-tal SWB födda
avkommor.
Större delen av de övriga spermaimport hingstarna har inte åtnjutit någon större populäritet, och har bara ett
fåtal svenskfödda avkommor.
Totalt har hittills 72 hingstar från Ladykillers linje verkat inom SWB, 44 stationerade i Sverige och 28
genom spermaimport.
4 svenskfödda söner har godkänts, där Leuthen står för de flesta. Med tanke på hur många hingstar från
linjen som har använts, har det varit dålig utdelning på svenskfödda söner eller också har man inte ens
försökt. eftersom en uppsjö av hingstar funnits tillgängliga utifrån. Jag blir inte klok på hingstarna från
denna linje, är utspädningseffekten så stor i.o.m att så många olika hingstar använts att de inte har fått
tillräckligt många avkommor för att meritera sig, eller har de inte varit tillräckligt bra, eller har de inte
passat de svenska stona? En stor mängd av hingstarna har varit ”hand me downs ” från DK. Gör Ladykiller
blodet sig bäst i stostammarna?

