Ramiro
En av Holsteineravelns paradhingstar på 70-80 talet, själv internationellt framgångsrik i hoppning, och med
massor av tävlande avkommor, där den allra bästa var legendariska Ratina Z. Sina största avelsframgångar
hade Ramiro på Zangersheide, där flera av hans mest framgångsrika avkommor föddes, men han har också
haft inflytande i Hannover, övrig tysk avel samt inom KWPN, framförallt producerande tävlinghästar.
Raminos söner har med några få undantag, haft svårt att föra linjen vidare och den är i kraftigt avtagande.
Inom Holsteineraveln finns inga R hingstar längre, och betydande producenter av tävlinghästar som
Raphael, Robin Z, Ramino, m. fl. har haft problem med att få fram attraktiva söner.
I Sverige verksamma hingstar:
Robin Z 723 ELIT. 1387 listade avkommor. En betydande producent av tävlingshästar de sista 20 åren,
med de två världsklass stona Mynta ue. Utrillo och Butterfly Flip ue. Moderne xx som främsta avkommor.
En av de mest använda hingstarna inom den nyorienterade SWB aveln. Själv framgångsrikt tävlad av Peter
Eriksson med OS deltagande och World Cup framgångar. Har inte lyckats med att sätta in någon fullvärdig
son i avel, den bäste hittills är Garibaldi 901, som verkade 4 säsonger innan han exporterades som
tävlingshäst. Ronaldinho H 1109 är just nu Robin Zs ende son i avel, hade sin första 3 års årgång 2010, de
hade goda resultat men var för få för att ge BLUP index. Robin Z som en relativt tung hingst har passat bäst
med ädla ston, t.o.m rena fullblodsston, men exteriörförärvingen är ojämn och avkommorna blir ibland
oharmoniska. Det återstår att se om Robin Zs döttrar kan lämna avtryck i aveln, och föra hoppanlagen
vidare.
Ralme’ Z 697 verkade bara en säsong i Sverige och fick endast ett 70 tal avkommor, men har visat sig vara
en mycket värdefull morfarshingst , som ligger bakom både tävlingshästar och gdk. hingstar. (På den
kvalitet han visat på sitt begränsade antal avkommor skulle jag ranka honom före Robin Z.)
Ragazzo 998 och Radiator 1124 båda e.Raphael 95053 har verkat inom SWB, Ragazzo 998 i 6 säsonger,
288 SWB listade avkommor. De äldsta avkommorna födda 2001. Exporterad UK 2006.
Radiator 1124, själv mycket framgångsrik hopphäst, har endast verkat i Sverige sedan 2004, men har
redan fått sonen Careme 1153. 47 SWB listade avkommor.
Careme 1153 gdk som 3 åring 2008. Careme kom tillbaka i avel 2010, efter missat Bruksprov som 4
åring. Mycket ädel hingst, typmässigt mer präglad av morfadern Contender än av Ramiro linjen, lovande
högt bedömda föl visade 2009. Gjorde ett utmärkt hingstprov i Tyskland.
Interim tillstånd(Spermaimport hingstar):
Raphael 95053 har funnits tillgänglig på sperma import, men har knappast använts, annars Ramiros bäste
son i avel. Representerad i svensk avel med sina söner, se ovan.
Totalt har hittills 25 hingstar från Ramiros linje verkat inom SWB, 20 stationerade i Sverige och 5 genom
spermaimport.
8 svenskfödda söner har godkänts, varav nu verksamma Ronaldinho H och Careme har en lovande start i
aveln.
Det finns inte så mycket Ramiro blod tillgängligt på hingstsidan, inom något förbund längre, om ingen ny
stjärna kommer fram så kan SWB ha ett par av de sista hingstarna från denna linje.

