Nimmerdor
En av KWPN avelns så kallade ”Jahrhundert Hengste”, vilket de tycks utse oftare än vad det finns
århundraden. En matador med framgångsrika avkommor i hoppning. Som kuriosa går han tillbaka på en av
de riktigt gamla Holsteinska hingstlinjerna, Tobias –Achill – Baylock, den senare var av rasen Cleveland
Bay. Förste fullblodshingst i stam tavlan är Turk xx f. 1810, farfarsfar till Baylock, som togs in till
Holstein. Detta torde vara den längsta hingstlinje som finns innan man stöter på en xx hingst, 14
generationer från Nimmerdor till Turk xx, sedan ytterligare 7 generationer till Darley Arabian via bl.a.
Marske xx och Squirt xx. En ren hopplinje, många av hingstarna är ganska fula och illa hopkomna.
Holsteiner aveln har försökt återinföra blodet via Nekton e. Nimmerdor.
I Sverige verksamma hingstar:
Everest 822 Pr. A, Aram 866 Pr. A, Highlight 874 Pr. A och Elberton 886, samtliga KWPN födda söner
har verkat i aveln inom SWB sedan början på 90 talet. Aram återgick till Holland men torde annars ha varit
den bäste, tillsammans med Everest som lämnat ganska många svår-klasshoppare. Totalt har Everest 241
avkommor listade inom SWB och ett BLUP index på 134 (H). Aram med 130 avkommor listade inom
SWB, och ett BLUP index på 125 (H). Highlight har verkat längst och har 243 avkommor listade inom
SWB, han har dock inte riktigt förmått lämna topphästar till sporten, men förärver sig mer allround, med
högsta BLUP index på 119 (D). Everest och Elberton var båda ganska tunga hingstar.
Ohorn 1071 verkade en säsong och Al Cantino 1091 två säsonger, söner till Ahorn 95038 e. Nimmerdor.
Al Cantino fick genomgående goda BLUP index, 144 (H), på sina endast 50 avkommor listade inom SWB.
Hingsten visade dålig fertilitet under sina två säsonger.
Emmerton 1024 Pr. A och Empire VDL 1115, söner till Emilion 95102 e. Wellington. e. Nimmerdor, har
också verkat inom SWB, Emmerton ganska framgångsrikt i 4 säsonger med 164 avkommor listade inom
SWB, hans bästa avkommor har visat sig väl på unghästtest, Breeders och Championat. Redan som 6åringar har ett 40-tal tävlat, och han har ett BLUP index på 141 (H). Trots sin egen ganska usla exteriör har
han fått fram hyfsade avkommor. Far till SWB födde hingsten Niveau 1136, bruksprovsvinnare 2007, som
i år gör sin 5 avelssäsong, och har sin första årgång 3-åringar 2011. Han verkar liksom fadern kunna lämna
toppföl, men visar ojämnhet i sin förärvning. EmpireVDL har 127 avkommor listade inom SWB, han har
sin andra årgång 3-åringar 2011, och borde få BLUP index nu. Efter 4 säsonger i Sverige gick hingsten åter
till NL.
Interim tillstånd(Spermaimport hingstar):
Ahorn 95038 och Emilion 95102 e. Wellington har nämnts ovan men använts mycket lite.
Heartbreaker 95123 e. Nimmerdor finns tillgänglig liksom sönerna Orlando 95213 Pr. A, och Heartbeat
95208. Orlando har 108 avkommor listade inom SWB, har höga BLUP index på 143 (H), en av de
populärare spermaimport-hingstarna, och har haft goda framgångar med sina unghästar, sonen Optic VT
1162 var Gdk som 3-åring 08. Heartbeat hade sin första årgång 3-åringar 2010, och borde få BLUP index
efter årets tester. Även denna Heartbreaker-son, som verkar inom DWB, är en populär spermaimporthingst,
han har hela 151 avkommor listade inom SWB.
Totalt har hittills 20 hingstar från Nimmerdors linje verkat inom SWB, 13 stationerade i Sverige och 7
genom spermaimport.
2 svenskfödda söner har godkänts, där Niveau 1136 just nu är den ende tillgänglig i aveln.
Kan tilläggas att 2011 års Bruksprovsvinnare i dressyr, Clever Hill Q 1222 går tillbaka på Nimmerdors, far
Farn, så jag har lagt till honom här. Han utgör ett undantag från regeln nedan.
Denna hingstlinje är ren hoppning och bör nog helst användas till ganska ädla och korrekta, väl hopkomna
ston.

